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דברים אחדים
בשבח והודיה להשם יתברך עומדים אנו בפתח גליון נוסף של הקובץ הנכבד "בית
יוסף" ,גליון לט במספר ,ועיננו ליה וליה עינינו שימשיך לתת לנו כח ועזר וסיוע מן
השמים ,להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ,ולהמשיך במפעלינו הכבירים בהנחלת
מורשתו ובהפצת תורתו של מרן פוסק הדור ,רשכבה"ג ,רבינו עובדיה יוסף
זצוקללה"ה ,במסגרת ארגוננו הקדוש המרכז למורשת מרן "להבין ולהשכיל".
זכינו החודש להוסיף מדור חדש בשם "שו"ת אקטואלי"  -תשובות בענייני הלכה
והשקפה מחיי היום יום שנענו ע"י רבני הארגון במסגרת פרויקט "שאל את הרב" ,בו
משיבים הרבנים על פי פסיקותיו ורוחו של מרן עט"ר רבינו עובדיה יוסף זלה"ה ,ובנו
אחריו מרן עמוד ההוראה רבינו יצחק יוסף שליט"א ,וזאת כנדבך נוסף במעצמת
הארגון בהפצת תורתו של מרן והנחלת מורשתו לדורות ,למלאות את החלל העצום
שנוצר עם הסלתקותו לשמי מרומים .ולנו לא נותר אלא לעשות כל מה שבידנו
להמשיך את דרכו ומורשתו בפרט ההלכתית ,אשר עליה מסר את נפשו במשך כל ימי
חייו ,מימי נעוריו ועד ימי זקנותו ,ממש עד הרגע האחרון.
מכאן קריאתנו לציבור הרחב ולמנויים הנכבדים ,לבא לעזרת ה' בגיבורים לפעול
ולעשות למען הגדלת מעגל המנויים לקובץ אשר נטל על שכמו להפיץ את פסקיו
והוראותיו של מרן זיע"א ,ולדון במקרים העולים מפרק לפרק במרוצת הזמן ע"פ
פסיקותיו ודרכו ההלכתית הרחבה מיני ים אשר הנחיל לנו בספריו הבהירים ,להורות
לעם הצמא לדבר ה' את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון .והכל נעשה על
הדרכתו והכוונתו האישית של מו"ר מרן עמוד ההוראה רבינו יצחק יוסף שליט"א,
האמון לדרכו והנהגתו של אביו ,מרן רשכבה"ג זצוקללה"ה.
אנא אחים ,בוזו כסף בוזו זהב ,כי טובה תורה מכל סחורה ,וטובה היא מפנינים ומפז
רב ,והוזילו מכיסכם לטובת המפעל הגדול להפצת תורתו של מרן רבינו הגדול זלה"ה
על פני תבל ,להרוות את העם הצמא לפסיקותיו והוראותיו ,ולדרכו הנצחית!
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*
בזמן האחרון זכינו להיות אנשי בשורה ,עם השקת מארז דיגיטלי ע-נ-ק הכולל בתוכו
את כל גליונות "קובץ בית יוסף" של ג' השנים האחרון ,שלשים ושבע גליונות מלאים
תוכן עשיר ומגוון ,כתבי יד ומאמרים ממרן רבינו הגדול זצוקללה"ה ,פסקי הלכה
אקטואלים מחכמי הדור שליט"א ובראשם מרן עמוד ההוראה ,הראשון לציון והרב
הראשי לישראל רבינו יצחק יוסף שליט"א ,מאות מאות של נושאים רבים ומגוונים,
בתוספת של פרקי השקפה ותולדות חכמי ישראל.
*
תודתינו בראש ובראשונה למו"ר ועט"ר מרן עמוד ההוראה הראשון לציון והרב
הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א ,אשר בחודש זה ימלאו ארבע שנים
להכתרתו לראשון לציון וישיבתו על כסא אביו הגדול ע"י אביו זיע"א ,המדריכנו על כל
צעד ושעל בכל פעילות הארגון למען נלך בדרך טובים .יה"ר שימשיך הקב"ה לתת לו
כוחות ובריאות לעמוד כנגד כל המנסים לחבל בכרם ה' צבאות ,ולהמשיך להנהיגנו
ביד רמה לאורך ימים ושנות חיים .אמן.
עוד נודה לחברי המכון להרה"ג ר' יעקב ס .שליט"א )החפץ בעילום שמו( ,על העזרה
בעריכה ובהגה הלשונית ובדברים נוספים .וכן להרה"ג ר' מאיר סילהוב שליט"א ,על
העזרה בהוספת המקרות מרחבי הש"ס ועוד ,במדור "דובב שפתי ישנים".
*
תפלתינו לבורא עולם ,שיתן לנו כוחות ועזר וסיוע מן השמים ,להמשיך את
הפעילות הענפה של ארגוננו הקדוש "המרכז למורשת מרן – להבין ולהשכיל" .ויה"ר
שנזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ,ע"פ דרכו ומורשתו של מרן זיע"א ,לעשות
נח"ר ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו .אמן.
בברכת התורה,
המערכת.
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שפתותיו דובבות

מתורתו של מורנו ורבינו פוסק הדור ,פאר הדור והדרו

מרן רבינו עובדיה יוסף
· סימן

זצוק"ל זיע"א

כג ¶

דברי הרב הראשי לישראל הראשון לציון
לקראת יום הכיפורים
שנאמר )בתהלים טו( :כספו לא נתן בנשך ושחר
על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם,
הא למדנו שהנותן בנשך ובמרבית ,ללא שטר
עיסקא כדת ,עלול להתמוטט ולפשוט את
הרגל .וכן דייקו חז"ל בבבא מציעא )עה ע"א(.
אף הזלזול בדרכי הצניעות והמוסר ,והרדיפה
אחרי המתירנות ,גורמת ליוקר החיים ,כאמור
)בישעיה ה( :הוי משכימי בבקר שכר ירדופו,
מאחרי בנשף יין ידליקם ,והיה כנור ונבל תוף
וחליל ויין משתיהם ,ואת פועל ה' לא יביטו,
לכן גלה עמי בבלי דעת וכבודו מתי רעב,
וישח אדם וישפל איש ועיני גבוהים תשפלנה.
כלומר ,שהעשירים הגבוהים יורידו לארץ
ראשם בבושה וכלימה לאחר התמוטטותם
הכלכלית )וכמבואר כל זה במסכת סוטה דף מח ע"א(.
התקנה לזה לשוב בתשובה שלמה ולהזהר
להתנהג בדרכי המוסר והצניעות
וטהרת המשפחה ,שהצטיין בהם עם ישראל
מאז היותו לעם ,ולהרבות בצדקה ובגמילות
חסדים ,כמאמר חז"ל )במסכת כתובות דף סז ע"ב(:

ז תשרי תשל"ז

הנני מתכבד להביע בזה את מיטב ברכותי
ואיחולי הלבביים לקראת יום הכיפורים
הבא עלינו לטובה ועל כל בית ישראל לטובה
ולברכה ,יהי רצון שנזכה כולנו לגמר
חתימה טובה ,ולשנת גאולה וישועה.
השנה שחלפה היתה קשה למדינת ישראל
מבחינת המצב הכלכלי ,וכבר נאמר:
נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה' .לפיכך
על כל אחד ואחד מישראל לפשפש במעשיו
ובמחדליו ,לתקן את דרכיו הן במצוות שבין
אדם לחבירו והן במצוות שבין אדם למקום,
ולשוב בתשובה שלימה ,כי ימינו של הקב"ה
פשוטה לקבל שבים ,ועיצומו של יום
הכיפורים מכפר ,שנאמר :כי ביום הזה יכפר
עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה'
תטהרו.
אחד הדברים המביאים לידי התמוטטות
כלכלית ליחיד ולצבור היא ההלואה
ברבית ובנשך ,ללא היתר עיסקא כדת ,וכפי
א
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"מלח ממון חסר" .כלומר ,כשם שהמלח
מקיים את הבשר לימים רבים ,כך החסד
מקיים את ממונו של האדם .ותשובה וצדקה
ותפלה מעבירים את רוע הגזרה .וכבר אמרו
)במסכת ראש השנה דף טז ע"ב( :כל שנה שהיא רשה
בתחילתה מתעשרת בסופה ,כלומר ,כל שנה

יוסף

שעם ישראל עושה עצמו כעני ורש לבקש
תחנונים מהבורא יתברך ,כמו שנאמר:
תחנונים ידבר רש ,סופה להתעשר בסופה,
שנאמר" :ארץ אשר ה' אלהיך דורש אותה
תמיד עיני ה' אלהיך בה מראש )כתוב
בלי א' ,לשון רש( השנה ועד אחרית שנה".

חדש!

מהיום לא צריך מוקד מבחנים ,כדי
להיבחן על ספריו של מרן.
בשורה משמחת למאות לומדי "הלימוד היומי בתורת
מרן" ולמצטרפים חדשים :מהיום מי שאין באזור מגוריו
מוקד מבחנים ,יכול להיבחן בקלות ב 3פעולות קטנות!
 .1מחייגים לערוץ מרן במספר079-916-5000 :
 .2נכנסים לשלוחה  - 92שלוחת הלימוד היומי.
 .3מזמינים את המבחן ישירות לפקס או למייל שלכם!
לבירורים ולפתיחת מוקד מבחנים] 052-7156775 :בין השעות [15.00 - 13.30
www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
ב
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כד ¶

זמן השהות בין כזית לכזית עוגה כדי שלא להתחייב
בברכת המזון ,וכדי שלא להתחייב באכילה בסוכה
י טבת תשע"ג

הגבלה ולברך בסוף על המחיה או שגם זה
נחשב כקביעות סעודה ,וכן לגבי הדין שאסור
לאכול מחוץ לסוכה יותר מכביצה ,אם ישהה
בין ביצה לביצה זמן של כדי אכילת פרס יוכל
לאכול מחוץ לסוכה ללא הגבלה או לא?

לכבוד מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף
שליט"א
כבוד הרב,
רצינו לשאול את כבודו לגבי הדין של
אכילה בכדי אכילת פרס ,האם אדם
שיאכל פת הבאה בכסנין בשיעור של פחות
משלוש ביצים וישהה כדי אכילת פרס ,ואחר
כך יאכל עוד פחות משלוש ביצים וישהה כדי
אכילת פרס ,האם באופן כזה יוכל לאכול ללא

בברכת אורך ימים ושנות חיים ושלום
יוסיפו לך
תלמידי ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה,
הלומדים בחבורה את ספריו של הרב

תשובת מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה:
כג שבט תשע"ג

צריך להפסיק בין כזית לכזית אחר שיעור אכילת פרס
ד"ה והנה( ,ולבסוף "על המחיה" .וכן לגבי סוכה צריך להפסיק בין כזית לכזית ,כא"פ
ע .יוסף
]=כדי אכילת פרס[.
)ע' חזון עובדיה ,והליכות עולם ח"ב )עמוד קיג(

לרגל התרחבות בפעילות הארגון ,דרוש
בתרומה מחשב נייח במצב טוב ,כולל מסך
ואביזרים.
כמו כן ,דרוש מיקסר אלקטרוני להפעלת שיעורי תורה.
לפרטים] 052-7156775 :בין השעות  13.30ל[15.00-

www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
ג
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יוסף

שו"ת הראשון לציון
שאלות הנשלחות למערכת ,ועליהם משיב מו"ר הראשון לציון
מרן עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א,
הרב הראשי לישראל ובעל הילקו"י

· סימן

לד ¶

מי שלא מבשל ביו"ט לצורך שבת ,אם צריך לעשות
עירוב תבשילין כדי להדליק נר של שבת
לכבוד מערכת הקובץ הנפלא בית יוסף,
שלום וברכה!
ראשית ,יישר כח על הוצאת גיליון קובץ "בית יוסף".
אשמח אם תשלחו למרן הראש"ל מורינו רבי יצחק יוסף שליט"א את השאלה דלהלן:

בברכה,
רון אמיניה ,תל אביב

שאלה א:
מי שאין דעתו לבשל כלום מיו"ט לשבת ,ואינו צריך אלא להניח התבשילין על גבי הפלאטה ביום

טוב לצורך השבת .האם יכול לברך על העירוב תבשילין? והאם יש נפ"מ אם זה תבשיל לח )שיש

בישול אחר בישול( או תבשיל יבש?

תשובה:
בגמ' ביצה )כב (.אמרו ,מי שלא הניח עירובי

וכו' ,ואם בשביל הדלקה לא התנה משמע הכא
דיהא אסור להדליק לו רק נר א' ,מדחזינן
דהוצרך להזכיר אדלוקי הנר ,משמע דאסור
למי שלא הניח להדליק לו רק נר אחד .ע"כ.
וכן הוא בהלכות .וכ"כ בהרא"ש שם )סי' טז(,
ולכן נהגו לומר בנוסח העירוב לאפויי
ולבשולי ולאדלוקי שרגא וכו'.

תבשילין אופין לו פת אחד ,ומבשלין לו
קדירה אחת ,ומחממין לו קיתון אחד ,ומדליקין
לו את הנר .ע"כ .ומשמע דעירובי תבשילין בא
גם לצורך הדלקת הנר .וכן מבואר בתוס' שם,
דמכאן משמע שצריך להזכיר בברכת עירובי
תבשילין יהא שרי לבשולי ולאפויי ולאדלוקי
ה
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גם הטור )סי' תקכ"ז( כתב ,לוקח העירוב בידו
וכו' ואומר בדין יהא שרי לן לאפויי
ולבשולי ולאטמוני "ולאדלוקי שרגא"
ולמיעבד כל צרכנא וכו' .ומי שלא עירב אסור
להדליק נר של שבת וכו' ,ומי שלא הניח
עירובי תבשילין התירו לו חכמים משום כדי
חייו להדליק נר אחד .עכ"ד.
והרשב"א בחידושיו שם כתב ,מהא דקתני
ומדליקין את הנר איכא למשמע,
דאף הדלקת הנר צריכה עירוב ,וצריך לומר
בדין יהא שרא לנא לאדלוקי שרגא .וכ"כ הרב
בהלכות .וי"א דאינו צריך ,אלא הכא סדורא
דשלחנו הוא דנקט ,ומיהו למעשה שפיר דמי
לאחמורי ולמימר הכין .ע"כ.
ונראה בדעת הרשב"א דאין זו חומרא בעלמא,
אלא דלכתחלה יש להחמיר לומר
ולאדלוקי שרגא .וכן משמע ממ"ש בספרו
עבודת הקודש )בית מועד שער ד'( בשם גאון,
שצריך לומר ולאדלוקי שרגא ,שמי שלא עירב
אף הוא אסור להדליק את הנר מיו"ט לשבת.
ויש מי שהורה שאינו צריך ,שלא הצריכו
עירוב אלא לצרכי אכילה ולא להדלקת הנר
ולהוצאה .ודברי הגאון נראין לי עיקר .ע"כ.
גם הר"ן שם כתב ,דמדאמרי' ומדליקין לו את
הנר משמע בעירוב שרי נמי הדלקה ,ובלא
עירוב אסור להדליק ,ולפיכך כשם שאומר
כשמניח העירוב בהדין יהא שרי לן למיפא
ולבשולי ,צריך שיאמר ולאדלוקי שרגא .וכ"כ
הבה"ג .ויש שכתב שאינו צריך ,והכא צורכא
דשולחן נקט .ולא משמע לי הכי ,דהא שמואל

יוסף

אמר בירושלמי ,מדליק לו את הנר בלחוד.
ולפיכך מי שלא הניח עירובי תבשילין ,ממעט
בהדלקה ואינו מדליק אלא נר אחד בלבד .ע"כ.
גם הריקנאטי )סי' קמח( כתב ,תקנו הגאונים
לומר בעירוב תבשילין בדין יהא שרי
לאפויי ולבשולי ולטמוני ולאדלוקי שרגא.
ואע"ג דבירושלמי לא אמר אלא לאפויי
ולבשולי ,צ"ל גם זה כתקנת הגאונים .וכן
השיב רש"י .ע"כ.
גם באו"ז ח"ב )הלכות יו"ט סי' שמז( כתב,
שבנוסח עירובי תבשילין כתוב ,בדין יהא
שרי לן לאפויי ולבשולי ,ומשמע שא"צ לומר
כ"א אלו השנים ,אבל לאטמוני ולאדלוקי
שרגא מיומא טבא לשבתא ,א"צ לומר .וסמכו
אהא דרב הונא וכו' ,ורבינו יצחק בר' אשר
מספקא ליה אם צריך לומר ולאדלוקי שרגא,
דהכי משמע לעיל דא"צ לומר וכו' ,ונראה
בעיניו שא"צ עירובי תבשילין כ"א מילי דאוכל
נפש בלבד ,כגון אפייה ובישול והטמנה ,שא"כ
הוצאה נמי היה צריך להזכיר ,וכתב ששמע
שרבי' שלמה עשה בתשובותיו שצריך לומר
ולאדלוקי שרגא .הילכך הואיל והגאונים ורש"י
הצריכו לומר ולאדלוקי שרגא ,צריך נמי לומר
לאפוקי מרה"י לר"ה וכו' ,ואם לא הזכיר כל
זה אלא אמר כך בסתם בדין יהא שרא לן
לעשות כל צורכנו ,לא אמר כלום ואין בדבריו
כלום .ע"כ.
גם האבודרהם )הלכות עירובי תבשילין( כתב ,דאף
הדלקת הנר צריכה עירוב ,שאם לא כן הי'
אסור להדליק מי"ט לשבת .וא"ת והרי מדליקין
ו
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נרות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בלא עירוב.
וי"ל כיון שיש בהם כבוד בית אלהינו מותר
להדליקו .ע"כ.
ואמנם הרי"ף והרמב"ם )פרק ו' הלכה ח'( לא
כתבו בנוסח העירוב ולאדלוקי שרגא,
ודייק מרן הב"י )סי' תקכז( דמשמע מדבריהם
שלהדלקת הנר א"צ עירוב תבשילין.
גם המרדכי )סי' תרעב( אחר שכתב דעת ר"ת,
כתב ,אמנם בירושלמי ביצה )פ"ד הל' א'(
אינו מזכיר רק לאפויי ולבשולי וכו' .עכ"ל.
וכן נראה דעת המאירי שם שכתב ,כשהוא
מניח עירוב צריך שיאמר שבאותו עירוב
יהא מותר לו לאפות ולבשל מיו"ט לשבת,
ושאר כל הדברים בכלל אפייה ובישול ,אלא
שאם רצה פורט להדליק ולהטמין וכו' ,וי"א
שצריך להזכיר אדלוקי שרגא ולאפוקי ,ממה
שאמרו מי שלא הניח עירובי תבשילין אופין
לו פת אחת וטומנין לו קדרה אחת ,ומדליקין
לו את הנר .אלמא מי שלא הניח צריכים אחרים
להדליק לו .אלא שיראה שסדר עריכת שולחן
הוא הולך ומונה ,וכן עיקר כמו שכתבנו
למעלה .וחכמי התוספות מתירין אדלוקי שרגא
אף בלא עירוב ,ממה שאמרו מדליקין לו את
הנר ,ולא אמר נר אחת .ואין זו ראיה וכו' ,אלא
שהדבר נראה מצד עצמו .ע"כ.
ובשפת אמת )ביצה כב (.כתב ,שמדברי
הרשב"א והר"ן ]הנ"ל[ ראיה למ"ש
הב"י ,דמדהשמיט הרמב"ם בלשון העירוב
לומר ולאדלוקי שרגא מוכח דס"ל דאפילו בלי
עירוב מותר .והמג"א השיג עליו דבלי עירוב

יוסף

אסור ,רק דהדלקה נכלל בעירוב .ע"ש .אבל
מהרשב"א והר"ן הנ"ל משמע כהב"י.
ומדברי הראבי"ה )הלכות יו"ט סי' תשמח( מבואר
דס"ל שהדלקת הנר צריכה עירוב
תבשילין ,שכתב ,ובירושלמי גרסינן עירוב
תבשילין כך הן וכו' ,ואומר בדין יהא שרא לנא
לאפויי ולבשולי וכו' .ע"כ .והעם נהגו לומר
לאפויי ולבשולי ולאטמוני ולאדלוקי שרגא,
ולקמן בפרקין בשלושה דברים רבן גמליאל
מחמיר כבית שמאי ,גרסינן ,מי שלא הניח
עירובי תבשילין אופין לו פת אחת ,ומחממין
לו קיתון אחד ,ומדליקין לו את הנר .משמע
שהעירוב מתיר הדלקת הנר .ובהא פליג
הירושלמי .עכ"ל .ומבואר דס"ל שהדלקת הנר
צריכה עירוב תבשילין .שהרי בכל דוכתי
דפליגי הבבלי והירושלמי ,נקטינן הלכה כדברי
הבבלי ,וכמו שנהגו העם שהזכיר.
ודעת כמה ראשונים ,דבעירוב שעושה כולל
גם הדלקת הנר אף אם אינו מזכיר
לאדלוקי שרגא ,וכ"כ הרא"ה ,והרמב"ן,
והמאירי ]הנ"ל[ ,ור"פ בתוס' ביצה כב .ע"ש.
ונראה ,דכיון דהרי"ף והרמב"ם נקטי
כהירושלמי ,וכ"ד הראבי"ה המרדכי
והמאירי ,כן יש לתפוס לדינא .וכן מבואר
מדברי מרן בש"ע )סי' תקכז סעיף יט( שכתב" :מי
שלא עירב מותר להדליק נר של שבת ,ויש
אוסרים" .ע"כ.
והנה למאי דקיי"ל דסתם ויש הלכה כסתם,
נמצא שדעת מרן הש"ע שאם אינו
מבשל ואופה ביו"ט לצורך שבת ,א"צ לעשות
ז
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עירובי תבשילין לצורך הדלקת הנר בלבד.
ועיין במאמר מרדכי שכתב כן ,וסיים ,וצ"ע.
ואמנם דעת הרש"ל בים של שלמה )פ"ב דביצה(
שלא תקנו ע"ת אלא לעיקר סעודה,
היינו דא"צ לעשות העירוב אלא מפת ותבשיל,
שהוא עיקר הסעודה ,אבל צריך להזכיר כל
דבר שאסור לעשות בלא עירוב .ואע"פ
שהרי"ף והרמב"ם לא הזכירו לאדלוקי שרגא,
מ"מ דברי תוס' והרא"ש עיקר ,וכן איתא
בבה"ג ,וכ"כ הרשב"א והר"ן .ע"כ.
גם המג"א כתב לחלוק ע"ד מרן ,וכתב שגם
הרי"ף והרמב"ם סוברים דא"צ להזכיר רק
עיקר הסעודה ,וכל שאר מילי גרירי אבתרייהו
)ע' סמ"ק( .ובאמת אם לא עירב אסור להדליק,
וכדעת הרא"ש .וכ"מ בגמ' .לכן אין להדליק
רק נר אחד ,כמ"ש בס"כ .וכן פסקו רוה"פ.
וכ"פ ביש"ש .והב"ח כתב כדאי הרי"ף
והרמב"ם לסמוך עליהם להדליק נר של שבת
שהוא מצוה .וליתא ,חדא דהא הרי"ף
והרמב"ם לא פליגי בזה ,ועוד דלכתחל' די בנר
אחד כמ"ש בסי' רס"ג .ע"כ .וכ"כ בקרן אורה
)שבת כב.(.
גם בשיורי כנה"ג )שם( כתב ,שאין זה תלוי
בזה ,דלעולם כולי עלמא סברי דאם לא
עירב אינו יכול להדליק ,כי פליגי בעירב ולא
הזכיר הדלקת הנר וכו' .ולפי זה אפילו
הרמב"ם יודה דאם לא עירב אינו יכול להדליק.
ע"כ.
אולם זה אינו לדעת מרן שקיבלנו הוראותיו.
וכיון שמרן הבין בדעת הרי"ף והרמב"ם

יוסף

דא"צ עירוב להדלקת הנר ,הכי נקטינן.
ובכה"ח כתב ,שיעשה עירוב בלא ברכה לצורך
הדלקת הנר ,שרק בדיעבד אם לא עשה עירובי
תבשילין ,רשאי להדליק את הנר לצורך שבת,
אבל לכתחלה ,אף אם אינו מבשל ביו"ט
לצורך שבת ,יעשה עירוב תבשילין בלי ברכה,
להדלקת הנר .ע"כ .אך אזיל לשיטתיה דכל
היכא שמרן כתב הדין בסתם ויש ,דעתו לחוש
לכתחלה לי"א ,ורק במקום צורך אפשר לסמוך
על סברת הסתם .אולם לפי המבואר בעין יצחק
חלק ג' )כללים בדעת מרן( שדעת מרן עצמו
דכאשר כתב סתם ויש הלכה כהסתם לגמרי
]וכעדות החיד"א בשיורי ברכה )אורח חיים סי'
סא אות ב'( משם גדולי האחרונים ,שמרן עצמו
אמר כן ,שדעתו לפסוק כסברא שהביא בסתם[,
גם בנידון דידן א"צ לעשות עירוב לצורך
הדלקת הנר בלבד .ורק מצד חומרא לחוש
להחולקים.
ועיין בשלחן שלמה )עמוד נא( שדן בנ"ד באותם
המתארחים אצל ההורים בליל שבת שחל
אחר יו"ט ,אם צריך לעשות עירוב תבשילין
לצורך הדלקת הנרות ,אי חשיב תיקון סעודה,
ורצה לומר דכיון שהר"ן )ביצה ט .מדפי הרי"ף
ד"ה ת"ר( כתב :כל דבר הדומה לתיקון הסעודה,
יתכן דכיון שהנאת אורה היא הנאה חשובה
מאד ,אשר גם בית שמאי שאינם סוברים את
ההיתר "מתוך" ,מודים שמותר להדליק נר
ביום טוב עבור הנאה זו ,וכמו שכתבו על
מדורה שעושים להתחמם ,דזה הוי בגדר אוכל
נפש] .שהרי גם לדידן מותר לטלטל שיירי
ח
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סמוך לחשיכה .אך כל זה ניחא כשאין חשמל
בבית ,וההנאה היא רק מהנרות ,אבל אם
החשמל דולק והבית מלא אורה ,לא מסתבר
כלל לצרף החשש של הפסקת החשמל ,או
קלקול תוך הזמן המועט שלפני השבת .וריבוי
האור של השמן או הנרות בזמן הסמוך
לשקיעה ,הרי אין בהם שום צורך ,רק
שההדלקה בזמננו הוא מנהג חשוב ]מפני כבוד
השבת[ שכל הנשים הנשואות מדליקות בערב
שבת ,ואף אם גם חל ביו"ט חשיב כצורך יו"ט
ושבת ,מ"מ היה לכאורה יותר טוב שהחשמל
יהיה כבוי לפני שישובו לביתם ,ואז תהא
הנאתם רק מאור הנרות אשר ימשיכו עוד
להאיר .אולם כיון שהוא מנהג בלבד חשיב
כצורך יו"ט ושבת.

פתילה שהם מוקצה ,לצורך הדלקת נרות
ביו"ט כדי ליהנות מהאור בשבת ,כמ"ש
רעק"א בהגהותיו לש"ע סוף סימן תק"א[ ,לכן
אפשר דאף זה חשיב בגדר שדומה לאוכל
נפש ,ומותר אפילו שלא לצורך סעודה ,ואין זה
דומה להנחת עירוב תחומין ביו"ט שחל בערב
שבת .וגם להר"ן הרי מדליקין נרות בביהכ"נ
לצורך ליל שבת ,וגם מסתבר שמדליקין לא רק
בחדר האוכל והמטבח ,אלא בכל החדרים
שמשתמשים בהם ,והטעם הוא כמו שכתבו
התוס' ביצה )כב .ד"ה אין מכבין את הבקעת(
שבגלל ההנאה שיש בסמוך לחשיכה ,כבר
חשיב כצורך יו"ט ,אע"ג שעיקרו הוא לשבת,
ולכן אע"ג שאשה המדלקת נרות לשבת
מברכת להדליק נר של שבת ,וגם מקבלת שבת
בכך ,מ"מ סמוך לחשיכה הרי עדיין הוא גם
יו"ט והרי זה חשיב לצורך שניהם ,וכל הנשים
המתארחות אצל אחרים רגילין בכך בכל
שבתות השנה להתעכב בבית וליהנות מהאור

ולפי המבואר בש"ע הנ"ל מעיקר הדין אין
צריך לעשות עירוב תבשילין לצורך
הדלקת הנר ,דאינו חשוב כצרכי סעודה ממש.

הוצאת התבשיל ביום טוב שחל ביום שישי ,לצורך סעודת ליל שבת
ויש לדון לענין הוצאת התבשיל ביו"ט אחר
הצהרים מהמקרר ,כדי להניחו על
הפלאטה ,אם יש לחוש בזה להכנה מיו"ט
לשבת ,ואי בעינן לזה עירוב תבשילין] .וכן בב'
ימי ראש השנה אם יש בזה משום מכין מיו"ט
ראשון ליו"ט שני[ .והנה כיו"ב ראה בקובץ
ילקו"י על הלכות ערב פסח שחל בשבת ,דשרי
להוציא את המצות שמורות מהפריז'ר בשבת
אחה"צ לצורך ליל הסדר ,ואין בזה איסור

הכנה .והוא ע"פ מ"ש בשו"ת מהרש"ג חלק
א' )סי' סא( ,שכל דבר שאם לא יעשה אותו
בשבת שוב לא יהיה אפשרי לעשותו בחול ,לא
הוי בכלל הכנה שאסרו חז"ל ,והובא בשו"ת
באר משה חלק ח' )סי' רב( .וראה בילקו"י שבת
כרך ב' )עמוד רכ( .ולכאורה הוא הדין בנידון
דידן .ואף שבדרך כלל אינו אוכל מיד
בצאה"כ ,אלא לאחר זמן ,וממילא יש סיפק
בידו להוציא התבשיל ולחממו מיד בצאה"כ,
ט
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ויספיק להתחמם עד שעת הסעודה ,מ"מ כיון
שאינו ניכר שעושה כן לשם הכנה לאחר זמן
מרובה ,שכך הדרך להניח תבשיל על הפלאטה
גם לאותו יום ,מעיקר הדין אין בזה משום
איסור הכנה .ועיין במג"א )סי' תרסז( שכתב,
שדוקא לקחת את השולחנות מהסוכה לסדרם
בבית לצורך הלילה ,הוא דאסור משום הכנה,
אבל להביאם בעלמא מהסוכה לבית מותר.
ומטעם זה כתב החיי אדם דמה שאסרו להביא

יוסף

יין לצורך הלילה היינו דוקא סמוך לחשיכה,
דמוכח שעושה כן לצורך הלילה .אבל אם
מביא בעוד יום גדול וכו' וטלטול בעלמא אסור
דוקא אם ניכר שעושה לצורך חול ,ולא
כשעושה כן מבעו"י גדול .ובמשנ"ב )סי' תרסז
ובשעה"צ סי' תקג סק"ב( כתב ,דבשעה"ד אפשר
להקל בכך .ע"ש .ולפ"ז ה"ה בנ"ד ,ובמק"א
כתבנו בזה.

שאלה ב:

עניית אמן דברכות באלקי נצור של יום הכיפורים
בילקוט יוסף על הלכות תפילה סימן קכב הלכה א' הרב כתב שב"אלוהי נצור"  -לא יענה אמנים
דברכות .בילקוט יוסף על הלכות הימים הנוראים סימן תר"ז הלכה ט' הרב כתב שהעיקר שמותר
לענות אמן דברכות באמצע הוידוי ועל חטא שבתפילת הלחש של יום כיפור .ושאלתי :האם
יהיה מותר לענות אמן דברכות באלוהי נצור בתפילות יום כיפור ,מפני שבא אחרי הוידוי ועל
חטא ששם מותר לענות ,או שמא לא יענה אמן דברכות ב"אלוהי נצור" כמו ביום רגיל?

תשובה:
הנה נחלקו בזה הפוס' ראה בחסד לאלפים )סי'

ה אות ז( .ובח"ה )סי' ז( ,ושם )סי' יז אות ו -ז( .ובח"ו
)סי' כא אות ג(.
ובמקור הדין בזה ,הנה בחידושי הרא"ה
בספר פקודת הלויים )ריש פרק אין
עומדין ,עמ' פט וצ( ,הביא דברי הרי"ף שכתב,
ואסור לאשתעויי מכי מתחיל ברוך שאמר עד
סיום תפלת שמונה עשרה .וכתב ,ומסתברא
דלית ליה לאשתעויי ולאשתהויי בין תפלה
לנפ"א ,דכולה כעין צלותא אריכתא היא.

קלא סי"ג( ,ובזכרונות אליהו
ובמטה יהודה )ר"ס קלא( ,ובקשר גודל )סי' יט אות
יד( ובשערי תשובה )ר"ס קלא( ,ובמשנ"ב )שם(,
ובמנחת אהרן )דף קסה ,(:ובבית עובד הלכות
נפ"א )אות ו( .ויש מתירים כמ"ש בכה"ח )סק"ב(.
ואפי' בקדיש ובקדושה י"א שאינו אלא רשות
להפסיק ולענות ,אבל חובה ליכא דהעוסק
במצוה פטור מן המצוה .וע' ביבי"א ח"א )סי'
)עמ'

יד(,
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וראיה לזה מדאמרינן בב"מ )נט ,(:דביתהו
דר"א כל יומא לא שבקא ליה למינפל על
אפיה ,ואי אית ליה רשותא לשהויי ,אטו מי
קיימא דביתהו בהדיה כל יומא ,אלא ודאי
כיון דההיא שעתא לא נפיל על אנפיה תו לא
נפיל .והא דלא חשבינן לה לקמן )מב (.בהדי
שלש תכיפות הן ,משום דלא קביעא ,דזמנין
דליתא לנפ"א ,כגון בר"ח ודכוותיה ,משום
דלאו חובה גמורה היא ,אלא אפושי ברחמי,
וכדמוכח בהדיא מדבטלה ליה דביתהו דרבי
אליעזר .ומ"מ היכא דאתי למימר נפ"א לית
ליה למפסק וכו' .עכת"ד .וכ"כ רבינו חיים בר
שמואל תלמיד הרשב"א בספר צרור החיים
)עמו' יח( .גם בשט"מ )ב"מ נט (:כתב בשם
הריטב"א ,מכאן מביא ראיה רבינו שאסור
להפסיק בשיחה ובדברים אחרים שאינם של
תפלה ,בין תפלה לנפ"א .ע"כ .וכ"כ מרן הב"י
)ר"ס קלא( בשם תלמידי הרשב"א ,ושכ"כ
הארחות חיים בשם הגאונים ,שאין לדבר בין
תפלה לתחנה ,שהכל תפלה אריכתא .וכ"פ
מרן בש"ע.
וכתב מהר"י עייאש בספר מטה יהודה )שם
סק"א( ,נ"ל שאם בעודו נופל על אפיו
שמע קדיש או קדושה ,יפסיק ויענה ,שדינו
כדין ק"ש ולא יותר ,וכמ"ש הרמ"א לעיל )סי'
סו ס"ב(" :ולכל הני מילי פוסקים באומר
תחנונים" .ומקורו מתשובת הרשב"א
שהובאה בב"י )סי' קכב( .ואע"ג דנפילת אפים
חשיבא כצלותא אריכתא ,והיא חמורה
לסברת הזוהר הקדוש ,מ"מ לא עדיפא מאלהי

יוסף

נצור שאומרים אותו אחר התפלה ,שאם אמר
יהיו לרצון וכו' מפסיק כדרך שמפסיק בק"ש
וברכותיה .ע"כ .וכן הובא במחז"ב ,ובשלמי
צבור )דף קמט .(:ועוד .ומ"ש מרן החיד"א
בקשר גודל הנ"ל ,שע"פ הסוד יש לפקפק
בזה ,כבר כתב בסידור בית עובד שם,
שהעיקר כדברי המטה יהודה ,ושגם ע"פ
הסוד אין לפקפק בזה .וכ"כ בספר זכרונות
אליהו )מע' וידוי אות כא( .וכן הסכים בכה"ח
)סק"ב(.
ואמנם בילקו"י מועדים )עמ' פד( כתבנו
דשוא"ת עדיף ולא יענה אמן
דברכות ,וכ"כ מתחלה מרן אאמו"ר בירחון
קול סיני ,שנראה שכשם שאין לענות אמן
דברכות באמצע אלהי נצור] ,ראה בזה להלכה
בשו"ת יחו"ד ח"ה סי' י'[ ,ה"ה לאמצע וידוי
ונפילת אפים ,אין לענות אמן דברכות .אולם
י"ל שמכיון שאם עקר רגליו קודם אלהי נצור
רשאי לענות אמן דברכות באמצע אלהי נצור,
גם כאן רשאי לענות אמן דברכות .ומכ"ש
שדעת החיד"א והבאר היטב והבן איש חי,
שאף באמצע אלהי נצור )אפי' לא עקר רגליו( יכול
לענות אמן דברכות .ונהי דלא קי"ל הכי,
עכ"פ בתחנונים ונפילת אפים שאחר התפלה,
אין להחמיר כל כך ולהמנע מעניית אמן
דברכות.
וכ"כ הפמ"ג )במש"ז סק"א( ,שאחר שהביא
מ"ש הב"י שאין להפסיק בין תפלה
לנפילת אפים ,סיים ,שה"ה למי שמתפלל
ביחיד בביתו ,ומסתברא ודאי דדוקא דבר
יא
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נפ"א ,לא יענה אמן דברכות .ואינו מוכרח
כלל ,שהרי אמן יהא שמיה רבה לכל הדעות
צריך לענות באמצע נפ"א ,והפמ"ג בחדא
מחתא מחתינהו ,עם אמן דברכות ,אלמא דאף
לענין אמן דברכות באמצע הוידוי ונפ"א
ש"ד .וכמ"ש בחזו"ע כאן.

הרשות אסור ,אבל אמן יהא שמיה רבה ואמן
דברכות עונה ,שהרי מפסיקים בשני וחמישי
לומר והוא רחום .ע"כ.
והרה"ג רבי יעקב סופר בכה"ח )שם( הבין
מדבריו שדוקא בין תפלה לנפ"א
יוכל לענות אמן דברכות ,משא"כ באמצע

שאלה ג:

צירוף לחם ועוגות לשיעור כביצה לעניין חיוב אכילה בסוכה
בילקוט יוסף החדש על הלכות סוכות סימן תרלט הרב כתב ,בשאר ימי החג ,אם רצה לאכול
פת יותר מכביצה צריך לאכול בסוכה בברכה
לסוכה( .והאוכל עוגות יותר משיעור כביצה ,חייב לאכול בסוכה ,אך לא יברך לישב בסוכה.
ושאלתי :אם אוכל פת בשיעור כזית ועוגות בשיעור כזית )סה"כ אכל משניהם ביחד כביצה( ,האם חייב
בסוכה? והאם יכול לברך לישב בסוכה?

)והאוכל פת פחות מכביצה מותר לו אף לכתחילה לאכול מחוץ

תשובה:
הרי איכא רק כזית ,וכן לגבי העוגה ,ואין
לצרף העוגה עם הפת.

נראה בפשטות דלא יברך ,דבעינן שיעור קבע,
ומבואר דעד כביצה הוי כעראי ,ולגבי הפת

שאלות למדור זה ניתן לשלוח למערכת:
רחוב הרב בלוי  14קומת קרקע ,ירושלים.
נא לציין "עבור ארגון להבין ולהשכיל".

פקס) 02-9929972 :לאחר השליחה נא לוודא טלפונית שהגיע(.

דוא"לoffice@moreshet-maran.com :
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עמוד ההוראה
תשובות מרן עמוד ההוראה
הראשון לציון הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א
הרב הראשי לישראל  -נשיא בית הדין הגדול ,ובעל ה"ילקוט יוסף"
חלק ממכתבים רבים שנשלחו באחרונה מלשכת מרן הראשון לציון שליט"א לשואלים שונים
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פינוי אשפה כשיש שלשה ימים יו"ט ושבת
בס"ד ,כב אלול תשע"ז,
/1784-2ע"ז

חשדא ,אך האחרונים השיבו על דברי המג"א,
ודעתם דאין חילוק בין רבים או יחיד שיש
לאסור .ואין נ"מ בזה הענין בין רבים ליחיד.
וגם הוא בעצמו כתב לבסוף דבמקום שאין
נוהגין היתר ברחוב ,אין להקל .ע"ש טעמו,
דיש חילול ה' בדבר .וכ"ז בקבלנות ,אבל
בשכיר יום פשיטא דאסור .ע"כ.

לכבוד הרב החשוב והנעלה ,איש על העדה,
הגאון רבי יצחק לוי שליט"א
הרב הראשי לעיר נשר
שלום רב,
בדבר שאלתו אם יש להקל לפנות אשפה על
ידי פועלים גויים ,בראש השנה שחל
השנה בסמוך לשבת ,ואם ישאירו את האשפה
ג ימים האשפה תעלה צחנה והדבר יגרום
לצער גדול וריח רע ,יתושים שיגרמו למחלות
ולסבל ,ובעיות שונות .הנה המשנ"ב בסימן
רמד )ס"ק יג( כתב בשם הח"א ,דמוכח דאסור
לשכור גוי בקבלנות לפנות זבלו מהחדר והוא
עושה בו בשבת ,דיש בזה משום תיקון החדר
והוא בכלל מלאכת מחובר .ויש מקומות
שנוהגין היתר בדבר אף שעושה בשבת ,וכתב
המג"א ,דטעמם הוא דבשל רבים ליכא

אלא שראיתי בשו"ת דבר יהושע אהרנברג
ח"ג )חיו"ד סי' עא אב"ד תל אביב יפו ,תש"י(
שנשאל אי שרי לנקות השווקים בשבת
משיירי פירות ומאכל שגורמים עיפוש
וזבובים ,ע"י פועלים ערביים .ובתחילה הביא
דברי המג"א )סי רמד סק"ח( שכ' להתיר לשכור
פועלים עכו"ם "בקבלנות" ,ליקח הזבל מן
הרחוב ,אע"ג דמלאכה דאורייתא היא,
כדאמרי' היתה לו גבשושית ונטלה חייב
משום בונה ,דמתקן הרחוב ,מ"מ משום דהוא
ברבים ליכא חשדא .ע"ש.
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מכתב שנשלח למשתתפי כנס "סיום הרמב"ם"
בס"ד ,כו אלול תשע"ז

בספרו היפך דעת הרמב"ם ,וכמו כן ,ספר היד
החזקה נתחבר לפני מאות בשנים ,ומיני אז
נוספו במרוצת השנים עוד כהנה וכהנה הלכות
חדשות מהראשונים אשר לא נתבארו ביד
החזקה ,לפיכך ראוי ליתן את הדעת לקבוע גם
בכל יום זמן לימוד הלכה למעשה ,על פי פסקי
מרן השלחן ערוך ,וכפי מה שנתבאר בספרי
האחרונים עד דורינו .ומה טוב ונעים שבכל
מקום שמקיימים שיעור יומי קבוע בספר היד
החזקה ,שמגיד השיעור יברר את ההלכה
למעשה מספרי האחרונים ,ובכל מקום שישנו
חילוק ,יציין זאת בפני הלומדים .ומלאה הארץ
דעה את ה' כמים לים מכסים.
והנני לברך את מנכ"ל הרמב"ם היומי ,היקר
והנעלה ,רב הפעלים לתורה ולתעודה,
וכל העושים והמעשים לכבודה של תורה,
שיזכו לזכות את הרבים מתוך בריאות גופא
ונהורא מעליא שובע שמחות וכל טוב .ויה"ר
שבמהרה נשמע קול שופרו של משיח ,ונזכה
לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

לכבוד באי הכינוס של "חגיגות סיום הלימוד
בספרי הרמב"ם"
שע"י ארגון הרמב"ם היומי.
אמרו חז"ל בסיום מסכת נדה )דף עג :(.תנא
דבי אליהו ,כל השונה הלכות בכל יום מובטח
לו שהוא בן העולם הבא ,שנאמר )חבקוק ג ,ו(:
"הליכות עולם לו" ,אל תקרי הליכות אלא
הלכות .ע"כ.
לא לחינם הוקבעה ברייתא זו הנלמדת ברוב
עם במעמד סיום התלמוד הבבלי ,זאת בכדי
שנדע שעיקר הלימוד הוא לאסוקי שמעתתא
אליבא דהלכתא .ואשר על כן ,מה נאה ויאה
הרעיון ללמוד את הספר יד החזקה להרמב"ם,
המקיף בתוכו את כל ההלכות אשר יעשה
אותם האדם וחי בהם .וכמה מרנין את הלב
שתהילות לאל יתברך כיום לומדים במסגרת זו
כשלושים אלף איש .יוסף עליכם ככם אלף
פעמים.
ברם ,יש להדגיש ללומדים ,כי מרן הבית יוסף
אשר כל ישראל נשענים עליו ,והכל
קיבלו הוראותיו לכל אשר יאמר ,אם כי ברוב
הדברים נקט להלכה כדברי הרמב"ם ואף
העתיק את לשונו להלכה ולמעשה ,מכל מקום
באיזהו מקומן רוח אחרת היתה עמו ,ופסק

בברכת שנה טובה ומבורכת כתיבה וחתימה
טובה ,תזכו לשנים רבות נעימות וטובות,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

כא

בית

גליון לט | תשרי תשע"ח | שנה ד

· סימן

יוסף

כט ¶

תיקון תיק ס"ת ע"י הנחת סידורים
הישענות על ספרים תוך כדי לימוד ,אם צריך לגנוז עיתונים שיש בהם כמה עמודים עם ד"ת

ובענין אם מותר להשען על ספרי הקודש תוך
כדי לימוד ,אף שלכתחלה ראוי להזהר
שלא להשען על ספרי הקודש ,וכמבואר
ברמ"א יו"ד )סי' רפ"ב סעיף ז'( ,וכ"כ המרדכי
שכל דבר שבקדושה אסור להשען עליו ,מ"מ
אם בדרך לימודו פעמים שלא שם לב ונשען,
אין צורך להעיר לו על כך.

בס"ד ,כו אלול תשע"ז,
/1795-2ע"ז

לכבוד היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה,
כש"ת ה"ה ר' אריאל שמש נ"י
שלום רב,
לשאלתו אודות ס"ת שהעץ המחזיק את
הרימונים נשבר ,ורוצים להדביקו
חזרה ,האם רשאים לשים סידורים על התיק,
כדי להחזיק את העץ של הרימונים ,הנה אין
ראוי להשתמש בסידורים לצורך זה ,דאע"פ
שקדושת ס"ת יותר מקדושת סידורים ,מ"מ
התיק של הס"ת אין דינו כס"ת ,והעץ שמדביק
הוא מחזיק רק את הרימונים ,ולא את הס"ת,
לכן אין להניח סידורים בכדי להדביק את העץ,
ובפרט שיש אפשרות אחרת להניח שם דברים
בכדי להחזיק ,ואין צורך דוקא להניח סידורים
או ספרי קודש.

ובענין עיתונים שפעמים וכותבים עמוד של
דבר תורה או הלכה ,יש לתלוש עמוד
זה ולהניח בגניזה ,אבל לא יניח כל העיתון
בגניזה ,אלא רק העמודים שבהם יש דברי
תורה.
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

מצטרפים למנויים,
מחזקים את המורשת!
מנוי חצי שנתי ) 6גליונות( ,ב ₪ 100בלבד!
מנוי למהדורה הדיגיטאלית ב ₪ 80בלבד!
להצטרפות] 052-7156775 :בין השעות [13.30-15.00
www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
ww
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המוציא וברהמ"ז אלא אם אוכל שיעור ע"ב
דרהם ,ותמוה היאך לא חשש לסב"ל ,ופסק
בבטחון לברך ענט"י וברהמ"ז ,והיה לו לחוש
לסב"ל .וע"ע בילקו"י ברכות )דיני ברהמ"ז עמ'
יח בהערה ,ועמ' קל( .ובהליכו"ע )ח"ב עמ' קיב(,
ובירחון קול תורה )אלול תשס"ג עמ' ג( וביבי"א
ח"י )סי' יח( .ובילקו"י מועדים )עמ' קמב(.
ובחזו"ע סוכות )עמ' קלד(.

מאז ומתמיד ,מדורי דורות ,לשער קביעות
סעודה בשיעור של ע"ב דרהם .וכ"ד הרב בית
דוד ,והחיד"א .והרבה אחרונים .וא"א לנו
לפסוק במילי דברכות נגד כל האחרונים
שהצריכו שיהיה שיעור קביעות סעודה ,ע"ב
דרהם ,דסב"ל.
ולאחר שנים נדפסו הדברים ביביע אומר ח"י
)סימן יח( בזה"ל :וכעת הראוני מ"ש
הרב ר' משה לוי ,שהעלה לברך על לחמניות
מתוקות המוציא ובהמ"ז כשאוכל מעט יותר
משיעור כביצה .ע"ש .ולא כן אנכי עמדי ,כי
נראה שכל שנרגש טעם מתיקות בלחמניות,
אנו אין לנו אלא דברי מרן שקבלנו הוראותיו,
שאין לברך המוציא ובהמ"ז עליהן אא"כ קבע
סעודתו בשיעור ע"ב דרהם ,וכבר ראיתי
בשו"ת שמש ומגן ח"ב )בהשמטות עמוד שיח
והלאה( ,שהאריך למעניתו ,וסתר את דברי
הר"מ הלוי הנ"ל ,והעלה כמש"כ ,ושכן המנהג
פשוט ואין לשנות .ע"ש .ודבריו נכונים
וצודקים אין בהם נפתל ועקש .כי אפי' אם היה
הדבר ספק ,יש לברך במ"מ וברכה אחת מעין
ג' .ע"כ .גם בילקו"י כתב ,שאין דבריו נכונים,
והם נגד דברי הבית דוד ,הגר"א ,הגר"ז,
החיד"א ,לקט הקציר ,בא"ח ,בית מנוחה,
כה"ח ,ועוד ,שהעידו על המנהג שאין מברכים

ובשעה שמתארחים בליל שבת אצל אשכנזי
הבוצע על אותם חלות מתוקות,
הספרדים שאוכלים פחות מכשיעור קביעות
סעודה ,יברכו בלחש בורא מיני מזונות ,וברכה
אחרונה על המחיה ,ויוצאים י"ח של קידוש
במקום סעודה אף בסעודה ראשונה ,כמבואר
בספר ילקוט יוסף שבת כרך א חלק שלישי
)סימן רעג( .אך לצאת ידי חובה של סעודות שבת
סעודה ראשונה וסעודה שניה יש לעשותם
דוקא בפת ,ולהשתדל כן גם בסעודה שלישית.
ולכן כשיחזרו לביתם יבצעו על לחם משנה
ולאכול לפחות כזית פת.
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול
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ביטוי אותיות בתפלה
בס"ד ,כז אלול תשע"ז

לשונם והיה שגור על פיהם להבדיל בין ח'
לכ' ,בודאי שצריך להקפיד על כך ,ובפרט
שפעמים אם לא מבטאים נכון ,מחליפים את
משמעות המילה ,ואותם המיעוט שלא
מבטאים נכון עליהם להרגיל לשונם
לבטאות נכון כמבטא רוב העם.
ומה ששאל בברכת מגן אברהם ,האם יש
לבטא את האות ג'ימל בג'ימל רפויה ,מי
שרגיל בזה ויכול לבטאות בג'ימל רפויה
תע"ב ,וכך יעשה לכתחלה .אולם למי שלא
רגיל וקשה לו הדבר יכול לבטאות ג'ימל כמו
שרגיל לדבר.
וה"ה באות תי"ו שיש שמבדילים בין ת'
דגושה לת' רפויה ,וכמו מנהג התימנים
והבבלים ועוד עדות ,מי שרגיל בזה הנה מה
טוב ומה נעים ותע"ב ,אך רוב העם אינם
רגילים בזה ,ולכן יבטא כמו שרגיל.
בברכת התורה,
יצחק יוסף

לכבוד היקר והנעלה ,כש"ת
ה"ה ר' דורון קנדוב נ"י
שלום רב,
לשאלתו בדבר מה שנתבאר בספר ילקו"י
הלכות ש"צ )סי' נג ס"י( שאין ממנים
ש"צ למי שאינו מבטא את האותיות כתקנן,
כגון שקורא לאות חי"ת כמו כ'ף רפויה ,או
כמו ה' ,וכן אם קורא לאות ע' כמו אל"ף,
ושאלת אמאי ,הרי הובא בספר ילקוט יוסף
הלכות תפלה )סי' קא בהערה אות ו( בשם ספר
חסידים באחד שאינו יודע לבטאות כענין,
מעלה עליו כאילו אמר יפה ,וכן כתבו ביוסף
אומץ וברב פעלים ח"ב )סי' כה( ,שאין ללכת
אחר הדקדוק בתפלה ובברכות.
הנה עיין בדבריהם שלא כתבו כן אלא רק במה
שפשט המנהג בפי כל העם ,זקנים עם
נערים טף ונשים ,ואם ישנה בכל אלו יהיה זה
שינוי מורגש ויבואו להוציא לעז על
הראשונים ,אבל בהיגוי האותיות אצל רוב ככל
הצבור ,בפרט לספרדים ועדות המזרח שלימדו

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

זכויות הלימוד בקובץ מוקדשים לעילוי נשמת

שרלו )שרל( בן ריקה סעדון ז"ל
ורעייתו

פלילה בת מיסה סעדון ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.
כז

בית
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יוסף

לד ¶

טעם איסור אכילת האוכל בגוי שהכניס תקע
של פלטה חשמלית לשקע
במצות ישראל ,ואע"פ שלא נעשה מלאכת
איסור בגוף התבשיל ,שכבר נתבשל מע"ש
וכמדומה ,שאפי' שאחר שנצטנן אסור לו
לאותה שבת ,דקנסינן ליה כל שהזיד ואמר לגוי
לעשות לו מלאכה דאורייתא בשבילו .עכ"ל.
כלומר ,כיון שהגוי מכניס לשקע ומפעיל את
גופי החימום שבפלאטה ומבעיר אש כדי
לחמם ,נאסר על הישראל לאכלו בשבת מקנס,
ואף שיכל לאכול מהתבשיל גם בלא החימום,
מ"מ איכא הנאה טפי בחימום התבשיל ,וכיון
שנהנה גופו במה שאוכל ,ישירות ממה שהגוי
חימם התבשיל אסור לאכול ,משא"כ בהדלקת
אור הרי לא נהנה ישירות מהאור אלא שע"י
האור יכול להשתמש בחדר ,וכיון שיכל
בלא"ה להשתמש בחדר מכיון שהיו שם נרות
דולקים ,לכן אין איסור במה שהוסיף הגוי
להדליק את החשמל ומותר לו להשתמש
בחדר.

בס"ד ,כח אלול תשע"ז

לכבוד היקר והנעלה ,כש"ת
ה"ה נתן אילוז נ"י
שלום רב,

מה ששאל אם היו נרות דולקות בחדר ,ובא
הגוי והדליק אור לצורך ישראל ,דקי"ל
אם יכל לעשות צרכיו לאור הנרות בלי
החשמל ,מותר לו להשאר בחדר ,ולהנות מן
האור ,כיון שבלא"ה יכל להמצא בחדר ,ולפ"ז
שואל מדוע אם גוי הכניס את התקע של
פלאטה חשמלית לשקע ,וחימם את התבשיל,
אסור ליהנות מן התבשיל הזה ,הרי יכל לאכול
גם בלי החימום.
ע' בספר ילקוט יוסף שבת כרך א חלק ראשון
)סי' רנג סעיף כא( בהערה שהבאנו מ"ש
הרשב"א בתשובה שהובאה בב"י )ס"ס רנג( במי
שבישל תבשילו מערב שבת כל צרכו ,ולמחר
בשבת אמר לגוי להדליק אש ולחמם תבשילו,
נראה לי דאסור ,מההיא )קכב (.דנר וכבש ,דכל
שנעשה בו או בשבילו מלאכה דאורייתא אסור
וכו' ,וכ"ש כשעשה גוי מלאכה דאורייתא

בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

כח

בית
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· סימן
יחיד שהתפלל עם השליח צבור וטעה בהאל קדוש
שאם אין עושים קדושה פעם אחרת וכנידון
דידן חוזר לראש .וע' בספר ילקוט יוסף החדש,
הלכות ימים נוראים מהדורת תשע"ה )עמ' תעד(,
דמובא שם דברי האור לציון שכתב לחלק בין
ההיא דהירושלמי לנדון דידן ,דאף שאחרי
קדושה דיוצר חשיב כברכה חדשה ,כאן
בלא"ה היא ברכה בפני עצמה ,ואפ"ה החשיבו
חכמים לג' ברכות ראשונות לברכה אחת .ולא
עדיף אמירת הקדושה מתחלת ברכת אתה
קדוש ,ואפ"ה תחלת התפלה היא תחלת
הברכה וכו' .וכתבנו אחה"מ אף דסברא טובה
היא לחלק בין קדושה דיוצר לקדושת החזרה,
מ"מ כיון דמצינו להמאירי שם דלא ס"ל האי
חילוקא בין קדושת יוצר לקדושת החזרה ,יש
לתפוס כדבריו .ובאמת ,מהטעם שכתב המאירי
שלא יהיו הציבור צריכים לענות קדושה פעם
אחרת ,משמע שאם לא עושים קדושה פעם
אחרת וכנידון דידן ,יחזור לראש.
אלא שהב"י הרי הביא את טעמו של
הירושלמי ,דאמירת הקדושה נחשבת
כסיום הברכה ,וברכת אתה קדוש כברכה בפני
עצמה .וגם המאירי כתב שיש סעד לדברי
האומר כן מדברי הירושלמי .ומשמע שלא
שלל את הטעם המוזכר בירושלמי ,והטעם
שכתב טורח צבור שמא י"ל שהוא כתוספת
לטעם הנזכר בירושלמי ,אבל עיקר הטעם אינו
משום טורח צבור אלא משום דחשיב כברכה
בפני עצמה .וגם מרן אאמו"ר זצ"ל שכתב

בס"ד ,כט תשרי תשע"ו

לכבוד היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה,
כש"ת הרב הגאון החריף רבי יצחק
מנחם אזולאי נ"י
שלום רב,
ראיתי את אשר דן בטוב טעם ודעת ,בענין אם
עשו תפלה קצרה ,שמתפללים הציבור
יחד עם הש"צ שאומר בקול רם עד אתה קדוש,
וכמובן אמרו קדושה ,ואירע שהש"צ טעה
בעשי"ת וחתם האל הקדוש ,האם גם במקרה
כזה חוזר לאתה קדוש ,או דנימא שחוזר
לראש ,והעלה דכיון שענו הציבור קדושה
והצבור מסתמא חתמו המלך הקדוש ,ולא
חוזרים לומר קדושה ,ממילא הוא נחשב
ליחיד ,והוא לבד יחזור לראש התפלה ויאמר
כל העמידה בלחש.
הנה הנידון שלפנינו תלוי בחקירה בטעם דין
זה ,דחוזר לאתה קדוש ,אם הוא משום
שאחר הקדושה נחשב כברכה בפני עצמה ,או
משום שלא להטריח את הצבור לחזור ולומר
קדושה .והנפ"מ בנ"ד.
ולכאורה מלשון הירושלמי "מכיון דעניתון
קדושתא כמו שהוא תחלת ברכה",
משמע דטעמא דמילתא הוא דאחר הקדושה
נחשב כברכה בפני עצמה .אולם מדברי
המאירי בברכות )לד (.מבואר ,דהטעם דהש"צ
דאינו חוזר לראש ,הוא כדי שלא יהיו הציבור
צריכים לענות קדושה פעם אחרת .ומשמע

כט

בית

גליון לט | תשרי תשע"ח | שנה ד

הטעם הנז' משום טורח צבור ,כתב כן כתוספת
לטעם העיקרי משום דחשיב כברכה בפני
עצמה .ועוד י"ל ,שבאמת טעם התקנה משום
טורח ציבור ,וכדברי המאירי ,אלא שבירושלמי
מבואר גדר התקנה ,דכיון שענו הציבור קדושה
נחשב הדבר לכל אותו הציבור כתחילת ברכה,
ומלתא פסיקתא קתני ,ולא משנה אם שייך
טעם התקנה או לא ,דלא פלוג רבנן בתקנתא.
ולפ"ז בנ"ד ימשיך מברכת אתה קדוש ולא
יחוש לסב"ל .שגם לד' המאירי י"ל כן.
וד"ז הוא לגבי יחיד שמתפלל עם הש"ץ
בקדושה ,וכ"ש לגבי ש"ץ שעשה קדושה
וטעה .שהרי בירושלמי הוא טעם מבואר
להדיא ,והמאירי מסתמך על הירושלמי ,שיש

יוסף

סעד לדברים מהירושלמי ,וע"כ דהטעם שכתב
הוא על דרך האמור.
ובלאו הכי בנ"ד ,דוקא אם ירצה להחמיר
ולחזור לראש ,אז יש לחוש לסב"ל,
שמא א"צ לחזור וכאמור ,אבל אם יחזור רק
לאתה קדוש ,אין לחוש לסב"ל ,שהרי בדיעבד
אפילו היחיד ,אם טעה וחזר לאתה קדוש וסיים
תפלתו יצא בדיעבד ,ואין כאן ברכה לבטלה,
כמבואר ביבי"א ח"א )סי' ח(.
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

יש לך שאלה בהלכה?
שאל את הרב!
מענה רבני מהיר באמצעות המייל,
ע"פ פסקי מרן פוסק הדור
רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה,
ובנו אחריו מרן עמוד ההוראה
רבינו יצחק יוסף שליט"א
www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
ל
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שו"ת אקטואלי
שאלות נבחרות שנענו ע"י רבני המרכז למורשת מרן "להבין ולהשכיל"
לשליחות שאלותwww.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com :
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לו ¶

הגברת חום התנור ביום טוב

שאלה:
האם מרן זיע"א התייחס לעניין שינוי החום

הנורה ,ע"י חיישן של התרמוסטט וכדומה,
שלוקח לו כמה זמן להרגיש את הצורך
להדליק את הגוף חימום.

התנור ביום טוב עצמו? כי יש אומרים
שבחלק מהתנורים זה בעיה כיוון שהגברת
החום מדליקה חוטי להט או גופי חימום שלא
היו דלוקים לפני כן...

ואם רואה שנדלק מיד ,ידע שאסור ביו"ט
לשנות את החום בתנור ,שזה נחשב
הבערה בידים .ובדרך כלל ברוב התנורים זה
עובד כך ,ולכן אסור לשנות בהם החום
ביום טוב.

תשובה:
הרב שמעון ללוש שליט"א,

אבל אם לוקח כחמש שניות ומעלה עד
שנדלקת הנורה ,מעיקר הדין אפשר
להקל באותו תנור לשנות בו את החום ביו"ט,
שכלל הוא בידינו שמותר לגרום הדלקה ביום
טוב לצורך יום טוב.

ראש כולל "חכמת שלמה"
ומח"ס נשמע קולם

לא ידועה התייחסות לזה ממרן זיע"א באופן
נקודתי ,אולם היסודות לנידון בודאי
מבוארים בדבריו שפיר.

וכל זה בתנור שאכן נדלקים בו גופי חימום
נוספים או חוטי להט בשינוי החום,
כמבואר בשאלה.

והנראה למסקנה בנידון זה ,שצריך לבדוק
באותו תנור המדובר בימות החול,
קודם יום טוב ,האם בפעולה שעושה עבור
שינוי החום ,כגון סיבוב הכפתור וכדומה,
נדלקת באופן ישיר הנורה שמסמלת על
הפעלת הגופי חימום ,או שרק אחר זמן
ממושך ,של למעלה מחמש שניות ,נדלקת

אולם בתנורים המצויים יש ב' סוגי תנורים:
האחד ,שהכפתור לויסות החום הוא
רציף ,שמסתובב ָחלָק ,במספרים עולים100 ,
מעלות 150 ,מעלות ,וכו' .והשני ,שהכפתור
לא

בית
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מסתובב חלק וברצף,
כמו שברירים.

אלא

יוסף

החום שבתנור ,וכשמגיע לנקודת חום
הרצויה ,מכבה ,וכשיורד מאותה נקודת חום,
מדליק .ובתנור כזה ,כל שהמנורה דולקת,
אפשר להגביה ,כי רק ממשיך את המצב
הדולק ולא עושה הדלקה חדשה ,ואסור
להנמיך ,כי בזה מכבה בידים .ואם המנורה
כבויה ,מותר להנמיך ,כי רק משאיר המצב
הקים ,ואסור להגביה ,כי בדרך כלל גורם
להדליק בידים.
וכן הסכים מרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף
שליט"א להלכה ,שאם ידלק לאחר קצת
זמן ,יש להקל להגביר את החום.
בברכת כתיבה וחתימה טובה

ובאלו שהכפתור אינו חלק אלא כמו
שברירים ,אין שום היתר לשנות
הויסות של החום ביו"ט ,לא להנמיך ולא
להגביה ,מפני שבכל שבריר כזה שמסובב
ביו"ט ,נמצא שמכבה ומדליק מחדש.
אבל בתנורים שהכפתור הוא רציף,
שמסתובב חלק ,ועובד בתרמוסטט,
מה שמצוי באותם תנורים בדרך כלל ,שלא
נדלקים בהם גופי חימום נוספים בשינוי מידת
החום ,אלא יש בו כספית שקולטת את דרגת

· סימן

לז ¶

הכנה מיום טוב ראשון ליו"ט שני
שאלה:

מצוה בדבר יש להקל ע"ש והוא הדין
בנידון דידן" .עכ"ל.
 .1סתם ולא פירש מדוע הוא הדין בנידון
דידן האם משום שמעביר ממקום
למקום כמו כן בנידון דידן מעביר מההקפאה
לחוץ שאם כן אין הענין דומה לנדון דידן
כי אצלנו אין זה רק העברה גרידא אלא יש
הפשרה של הלחם ואף שנעשה ממילא יש
בזה דין הכנה כמו שהביא בהמשך בשם
הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל ואף
שלא פסק כמותו אבל לא מחמת סברא זו

בספר חזון עובדיה שבת חלק ב
שבת סעיף ה( כתב ,שמותר להוציא
בשבת חלה קפואה לצורך סעודה רביעית ואין
בזה משום מכין מקודש לחול.

)דיני סעודות

ובס"ק ב שם כתב בטעם הדברים וז"ל:
"שיש לסמוך על מה שכתב החיי
אדם )כלל קנג סימן ו( שאם לא ימצא הדבר בנקל
מותר להביא יין או מים וכיו"ב מיום טוב
לחברו שכל זה לא נקרא הכנה שכל שיש
לב

בית
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שגם הפשרה נקראת הכנה אלא משום שדחה
את דבריו מלבד סברתו לענין הפשרה ממילא.

למקפיא וכן עוד ועוד דברים שיכולים
להעשות מיום טוב ראשון לשני.

 .2ואם משום שזה דבר מצוה אז האם כל
מקום שיש דבר מצוה אין הכנה?
ולפי זה יהיה מותר לבשל תבשיל מיום טוב
ראשון לשני כי זה לצורך מצוה סעודת יום
טוב לכן שאלתנו אם יכול כבודו לבאר לנו
את דברי מרן הראש"ל זצ"ל.

וכן מה שהביא מדברי המשנה ברורה ס"ס
תרס"ז שדוקא לסדר ולערוך השולחן משבת
ליום טוב אסור אבל להוציאו להביאו מן
הסוכה לבית מותר" ונראה לענ"ד בביאור
דברי המ"ב שהכנסת השולחן אין זה הכנה כי
אין הכנסת השולחן הכנה לעצם הסעודה אלא
יכול להשתמש בו גם לדברים אחרים משא"כ
כריכת השולחן זה רק לצורך הסעודה שתהיה
ביום טוב שני וזה הכנה ולכן אסרו חכמים
ואם ביאור זה נכון אז מדברי המש"ב יש
לאסור להוציא חלה מההקפאה כי זה ודאי
לצורך סעודה רביעית ולא שיכול לאכול
בשבת אלא מוציא רק לצורך סעודה רביעית
וזה ודאי הכנה.

"וע"ע בשו"ת מהרש"ג ח"א סימן ס"א
שכתב דלא מיקרי הכנה אלא במקום
שכוונת העושה לחסוך לו זמן מהחול מפני
שבשבת הוא פנוי יותר ובעשייתו דבר זה
בשבת מרוויח זמן אבל במקום שאם לא
יעשה הדבר בשבת לא יוכל לעשות הדבר
ההוא במוצאי שבת כלל נמצא שאין כוונת
העושה להחליף מעשה של החול ליום שבת
שפיר דמי .ע"ש".

אם יואיל כבודו לבאר לנו את הענין ולהאיר
את עניינו בענין זה של הכנה כי כאן
בגולה )צרפת( הדברים חשובים שבחגים הזמן
מאוד מאוחר ורק שנכנס יום טוב שני
מתחילים להכין ויושבים לסעודת חג מאוחר
ואם רוצים לאכול מוקדם צריך להתפלל
מוקדם כדי שיהיה אפשר לאכול רוב סעודה
לפני השקיעה שזה לא פשון מכמה ענינים
עכ"פ נודה לכבודו אם יאיר את עניינו בענין
זה.

ולפי דברים הללו היה נראה שיהיה מותר
לבשל תבשיל מיום טוב ראשון ליום
טוב שני משום שהרי בערב יום טוב שני אין
זמן להכין כגון אצלנו בצרפת שיום טוב שני
נכנס מאוחר ונבשל ביום טוב ראשון לא
כדי להרוויח זמן אלא משום שהדבר לא יוכל
להעשות האם באמת הדבר כך הלכה
למעשה ואם כן כמעט ביטלנו את איסור הכנה
כי רוב הדברים נעשים רק בגלל שלא יכולים
להעשות ולא כדי להרוויח זמן כגון לחממם
את האוכל על הפלטה או להכניס שתיה

בברכת התורה ובידידות רבה
ולשנה טובה תכתבו ותחתמו
יוני סיטבון )צרפת(
לג

בית

יוסף
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תשובה:

עובדיה יום טוב )עמ' סג הלכה כד ובמקורות( ,וראה
עוד בחזון עובדיה שבת ד )עמוד רלח([ .משא"כ
בבישול שעושה בידיים.

הרב אליהו דניאל אוזן
יו"ר ארגון "להבין ולהשכיל"
ועורך קובץ בית יוסף

וכן היא דרכו של מרן זיע"א לבסס את פסקו
על טעמים ונימוקים שונים ,ואין לדייק
מטעם אחד להלכה אחרת.

אחר העיון בדבריכם החשובים לכאורה קשה
להתיר בישול מיום טוב ראשון ליום
טוב שני ,ואע"פ שלא עושה כדי להרוויח זמן,
דדוקא בחלה קפואה התיר מרן זיע"א משום
שיש לצרף את גם את הסברא שנעשה הדבר
מימלא )גרמא(] ,וע' בשו"ת יחוה דעת ח"א )סי'
ל( שהתיר להכין גלידה ולהקפיא מים ביום
טוב ,משום דחשיב גרמא ,וע"ע בחזון

ומ"מ בדברים כגון אלו יש להיוועץ בגדולי
הדור ,שיורו לנו את הדרך אשר נלך
בה ואת המעשה אשר נעשה.
בברכת כתיבה וחתימה טובה

· סימן

לח ¶

חימום אוכל על הפלטה מיו"ט ליו"ט שני,
שאלת המשך מהשאלה הקודמת
מרן הראש"ל שליט"א התייחס לשאלתכם
בילקוט יוסף שבת כרך א חלק שני
)מהדורת תשע"ג ,סי' רסג עמוד שפט( שם כתב להתיר
מעיקר הדין ,ואע"פ שיש שהות ביום טוב שני
לחמם את התבשיל עד שיגיע זמן הסעודה,
כיון שאין זה ניכר שעושה כן לשם הכנה
לאחר זמן מרובה ,שכך הדרך להניח תבשיל
על הפלאטה גם לאותו יום ,מעיקר הדין אין
בזה איסור הכנה.

שלום וברכה,
האם יכול לחמם התבשיל לי״ט ראשון ליום
שני ,מאותו הטעם שיכול להוציא
הלחם מהמקרר?
תודה על הכל
יוני סיטבון

תשובה:
הרב אליהו דניאל אוזן
יו"ר ארגון "להבין ולהשכיל" ,ועורך קובץ בית יוסף

לד

בית

יוסף
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· סימן

לט ¶

פאות לבני ספרד ועוד
שאלה:
א .רצינו לשאול מה הייתה דעת מרן לגבי
בחורי ישיבות ספרדים שמגדלים פאות
הראש מאחורי האוזן כמו האשכנזים? ומה
לגבי אברכים ספרדים נשואים שנוהגים כך?
ב .באותו עניין ,מה לגבי הנהגת הוצאת
הציציות לחוץ כמו האשכנזים? לבחורים
ולאברכים נשואים )ספרדים כמובן(?
ג .כיצד עלינו לנהוג עם בננו הקטן )בן שנתיים(
לגבי פאות וציציות .עוד מעט יהיה בן 2
ואין אנו יודעים כיצד לנהוג עמו .לשמור את
פאותיו ,את ה'חלקה'? או שמא לא צריך
כלל? נשמח להוראה בדבר זה.
תודה רבה מראש,
ברק

תשובה:
הרב אליהו דניאל אוזן
יו"ר ארגון "להבין ולהשכיל"
ועורך קובץ בית יוסף

א .בעניין גידול פאות ארוכות לספרדים,
הנה זכינו בסייעתא דשמיא
להדפיס כתב יד ממרן רבינו הגדול זלה"ה
בקובץ בית יוסף גליון לח אלול תשע"ז) ,שיצא
היום לאור העולם( ,שם כתב מרן זיע"א שמעולם
לא ראינו לרבותינו הספרדים שנהגו כן ,וגם

על פי הקבלה אין לזה כל יסוד .ושאותם
האברכים המגדלים את פאותיהם ועושים כן
גם לילדיהם הקטנים ,אין זה אלא ממידת
חסידות יתירה ,לשרידים אשר ה' קורא .ותבא
עליהם ברכה] .ועיין שם בהערה שהבאנו בס"ד מכתב
בעניין זה ממרן הראש"ל שליט"א[.

ב .בעניין הוצאת הציציות בחוץ ,ידועה דעת
מרן זיע"א שאין לספרדים לנהוג
כן ,אלא להמשיך במנהג רבותינו להשאיר
הציציות בפנים ,והוא ע"פ הקבלהג .אך מ"מ
דעת מרן הראש"ל שליט"א שלבחורי ישיבה
יש להוציא ציציותיהם עד החתונה ,היות
ובגיל הזה צריכים הבחורים חיזוק ביראת
שמים ,וכבר פסק מרן זיע"א שאם הדבר
מביא לו תוספת יראת שמים ,יש לו להוציא
ציציותיו .ואחר החתונה יחזרו למנהג רבותינו
להכניס הציציות )לבד אם הדבר מביא להם תוספת
חיזוק בתורה ויראת שמים כאמור(.
ג .לגבי ילד קטן בגיל שנתיים ,לכאורה יש
לנהוג ככל ציבור החרדים יראי ה',
שמגדלים פאות לילדיהם ,שזה מחדיר להם
יראת שמים ,ובפרט בדור פרוץ זה שעיקר
החינוך הוא ליראת ה' טהורה ,וכשיגדלו
בע"ה יוכלו להסירם.
הוא הדבר לעניין ה"חלק'ה" ,אמנם אין זה
מנהג הספרדים אלא של אחינו

ג א.ה .וע' לעיל בסי' ל במכתבו של מרן הראש"ל שליט"א.
לה

בית
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האשכנזים ,מ"מ אין במנהג זה פסול ,ומה
איכפת לנו ללכת אל גדולי הדור שליט"א
שיגזרו משערו של הילד ויברכו אותו .וכי
קלה ברכתם היא בעיננו?!
ומעשים בכל יום בבית מדרשו של מרן
הראש"ל שליט"א לאחר התפלה,

יוסף

שמקבל הוא אבות עם ילדיהם בגיל  ,3וגוזר
משערותם ,ומברך אותם שיעלו מעלה מעלה
בתורה ויראת שמים ,וילכו לישיבות קדושות.
יה"ר שתזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציכם,
ויגדלו מעלה מעלה בתורה ויראת
שמים .לתפארת עם ישראל .אמן.

· סימן

מ¶

אדם שיכול לשמור דיני שבת רק יום אחד ,איזה יום עליו לשמור
שאלה :אדם שיכול לשמור דיני שבת רק
יום אחד ,איזה יום עליו לשמור?
לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א.
מה יש לנהוג להלכה ,בעניין אדם שטס
ליפן ,ויכול לשמור שבת רק יום אחד
בשבוע ,איזה יום עליו לשמור שבת.
מאחר וידועה בזה המחלוקת שהיתה בזה
בדורות האחרונים ,ועשה אז הגרי"א
הרצוג אסיפה ,ורוב ככל הרבנים שהשתתפו
בה ,לא היו מצויים בסוגיה ,למעט הגרי"מ
טוקצ'ינסקי זצ"ל ,ובה הכריעו את אשר
הכריעו ,נהיתה הכרעתה הרשמית של
הרבנות הראשית לישראל ,כדבריו.
אך למעשה ידוע בשער בת רבים שהחזון
איש זצ"ל חולק על זה ,וטעמו הוא
משום שכן דעתם של רוב ככל הראשונים,
והדף כל הטענות שהיו נגדו בקונט' י"ח
שעות שלו ,ותלמידיו ותלמידי תלמידיו ,הדפו
שאר טענות שהיו) ,כגון ,ספר היסוד עולם שהובא

בספר היומם ,התברר שלא נכתב שם דבר זה כך ,כלל ,אלא
בשינוי מאוד משמעותי ,מה ששומט את עיקר היסוד של
הגרי"מ זצ"ל וכן עיין בספרו של הגרמ"מ כשר זצ"ל שטען

גם הוא כך(] .והנה זה מקרוב בא ,יצא ספר "לחם
יומם" ,לא' מהת"ח שבתלמידי תלמידיו ,ושם
מוכיח בצורה הברורה ביותר ,שכלל אין בסיס
בראשונים לטענת הגרימ"ט ,וכל טענתו היא
סברתית ,ואין סברא מוציאה מידי פסק
הראשונים[.

והנה ,אנו הספרדים ,תמיד לא הלכנו בתר
הסברות ,כפי שהולך בנושא זה
הגרימ"ט ,ואחריו הרבנות הראשית לישראל
בתשובתה הרשמית ,זו בדרך כלל היתה דרכם
של אחינו האשכנזים יחי' ,ואילו ,הכרעתו של
החז"א ,הינה בעצם דעתם של הראשונים,
האם לא ראוי ,שאנו בתור ספרדים נלך
לאורם? )וכבר ענה לי כעין זה רב מסויים בקו-ההלכה,
שאלני :מה אתה? אם אתה אשכנזי ,תלך כמו הגרימ"ט ,אם
אתה ספרדי תלך כמו החזו"א .ותמהני מדוע לא הגיע הזמן
שתשתנה גם תשובתה הרשמית של הרבנות הראשית לישראל
בענין ,שאז היתה כפופה למרותו של הגרי"א הרצוג זצ"ל,

לו
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אבל לא כן היום ,שמרן הראש"ל שליט"א ,יש לו משקל גדול
שם(.

יוסף

והבירור והמו"מ שעושים הת"ח בינם לבין
עצמם ,ובדיבוק חברים ,ללבן היאך צריכה
להיות ההכרעה באותו ענין ע"פ כללי
הפסיקה ,יש עוד כללים של דרכי הוראה
כלליים יותר ומקיפים יותר ,שבהם לוקחים
בחשבון עוד שיקולים האם אכן להכריע
בדיוק כפי מה שעלה במו"מ הממוקד או לא,
ובפרט אם הדבר כרוך בשינוי מההוראה
שכבר נתפשטה ע"י חכמי ישראל ,שאז הדבר
הרבה יותר בעל אחריות כבידה ,וטעון
שיקול דעת גדול מאוד של מנהיגי ישראל.

ואף אם לא להכריע כמותם בסכינא חריפא
לחלוטין ,אך על כל פנים ,לקחתה
כעיקר ,דהיינו שמי שאינו יכול כלל לשמור
שתי שבתות ,ישמור רק את היום השני ,דהיינו
יום ראשון של הגויים שם ,והמחמיר ,יעשה
עקר את היום השני ,ואת הראשון טפל
לו.
כתבתי בעבר בנושא זה ,וחיפשתי רבות
בדעת מרן זצ"ל ,ולא מצאתי שכתב
בנושא זה ,ואף שאלתי לתלמידיו ,ולא ידעו
משהו ברור בדעתו בעניין זה.

ולכן בדרך כלל בכל הנידונים מסוג זה ,אחר
המו"מ שהת"ח עושים לעצמם ומגיעים
למסקנות היאך היה צריך להכריע ,יש עוד
שלב התלוי בהנהגת חכמי ישראל ,שאנו
מאמינים שההשגחה העליונה היא זו שבחרה
בהם כמנהיגי הדור ,והיא המכוונת אותם
בהכרעות הכלל ,אחר שעושים כל אשר בידם
מבחינת האחריות שלהם ,לשמוע דברי
המיימינים ודברי המשמאילים ,ולערוך
הכרעה זהירה בשקל הקודש ,כפי הרוח אשר
תנוח עליהם מאת ה' מן השמים .שהוא
בבחינת ואת הדבר הקשה יביאון אל משה,
כמ"ש בכמה מקומות בגמ' משה שפיר
קאמרת.

אשר על כן אשמח לקבל תשובה:
א .מה ראוי לעשות .ב .מדוע .ג .מהי דעת
מרן זצ"ל בזה.

תשובה:
הרה"ג הרב שמעון ללוש שליט"א
ראש כולל "חכמת שלמה"
ומחה"ס נשמע קולם

לכבוד היקר והנעלה ,בכתם פז לא יסולא,
הרב השואל שליט"א
שלום וברכה!
כבר ניכר מן הדברים שכבודו ב"ה תלמיד
חכם יודע ספר ,וידיו רב לו בנושא זה,
שעסקת בו רבות ,ואף כתבת בו .וישר כחך.
אולם זאת יש לנו לדעת ועלינו לזכור ,שבכל
ענין הלכתי או בכלל תורני ,שהוא כללי ,ובעל
אחריות תורנית כבידה ,אזי מעבר לעיון

ולכן גם בנידון זה ,שאין ספק שהוא דבר
כללי ובעל אחריות כבידה ביותר,
התלוי בקדושת השבת שהיא נשמת ישראל,
אנו מאמינים שמה שכיוונה ההשגחה
שיכריעו בזמנו מה שהכריעו ע"פ הגרי"מ
לז

בית
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יוסף

שלא בהכרח שמנהיגי ישראל בקיאים בפרטי אותם נידונים
סבוכים מורכבים ורחבים ,יותר מאותם ת"ח קטנים מהם
שישבו על הדברים באופן מקיף ויסודי ביותר ,ואף אפשר
שבקיאים בפרטי העניינים פחות מאותם ת"ח .אבל לענין
הכרעה כיצד להנהיג את הכלל אין בזה נ"מ ,שמספיק להם
מה שמצויים ביסודות העניין מתוך הסוגיות שכבר למדו בזה
בחייהם ,עם מה שזה עתה יציגו בפניהם אותם ת"ח
שעסקו בסוגיא בהרחבה .והדברים ארוכים ואין כאן
המקום להאריך בהם ,אולם שמור עיקר זה כי הוא יסוד גדול
בדרכי ההוראה וההנהגה(.

טיקוצ'ינסקי זיע"א ,היה מאת ה' מן השמים,
ובודאי גם דבריו גם דברי הגאון חזו"א ,דא"ח
הם ,אף שדבריו באו מתוך סברא גרידא .וכמו
שמתבאר מדברי הריטב"א כתובות )נז .בביאור
פלוגתא דריו"ח וריב"ל שם( .ע"ש .וע"ע בקהלת
רבה )פ"א ,עה"פ דור הולך ודור בא( ,שכל מי
שנתמנה פרנס על הציבור ,אפילו הוא קל
שבקלים ,הרי הוא כאביר שבאבירים בדורות
ראשונים ,וע"ש עוד דברים נפלאים בזה.
ובריטב"א עירובין )יג ,(:שההכרעה מסורה
דוקא לחכמי ישראל שבכל דור ודור .ע"ש.
אברא שאין בזה סתירה לעצם הענין
שאפשר ואף נכון ורצוי לדון בענין
מחדש ,כאשר חושב שיש בידו נתונים או
ראיות וכדו' שבכחם לשנות הכרעת הדין,
ועליו לסדר ולערוך את מסקנות דבריו עם
בסיס מקורותיו שהביאוהו לאותם מסקנות,
ולהציג הדברים בפני החכמים עיני העדה
מנהיגי ישראל ,ע"מ שיחליטו האם אכן יש
להתיישב בדבר מחדש ולבחון אותם ממצאים
ומסקנות ,או שאין נכון כעת להיטפל לזה
מסיבות שונות התלויים בהנהגת הכלל
והאחריות הכוללת ,בפרט אחר שדנו והכריעו
גדולי הדור שעבר ,וכך פשטה ההוראה
כמותם .ואם אכן יראו לנכון שראוי לשבת
שוב על המדוכה ,יעברו על הדברים הערוכים
ומסודרים ,בקיבוץ כמה חכמים שעליהם הם
סומכים ,ויבואו לידי החלטה והכרעה האם
לשנות או לא ,ואם כן כמה וכיצד לשנות
בדיוק ,ובאלו הסתייגויות ,וכן ע"ז הדרך) .ודע,

ולכן למסקנא התשובה לשאלותיו ,לפי סדר
אותותיו.
א .לענין "מעשה" לא לשנות מההוראה
שנתפשטה ע"י חכמי ישראל עיני
העדה ,אבל כן להשתדל להציג הנידון עם
הממצאים והמסקנות בפני חכמי ישראל עיני
העדה שמא יראו לנכון לדון בהם מחדש
]אבל כן להשתדל להציג הנידון עם הממצאים
והמסקנות בפני חכמי ישראל עיני העדה
)ואפשר גם ע"ג ירחונים תורניים כקובץ בית יוסף וכדומה,

ע"מ שישותתו בו רבים ותרבה הדעת( שמא יראו לנכון
לדון בהם חדש[.
ב .מפני שאנו כפופים להכרעת חכמי ישראל
והנהגתם ,שהיא מכוונת מאת ה' מן
השמים ,ובפרט שכך פשטה ההוראה ,וכבר
לימד אותנו הרמב"ם בהל' שמטה ויובל,
שהקבלה והמעשה הם עמודים גדולים
בהוראה ובהם ראוי להתלות.
ג .לא זכיתי לידע דעת קדשו של מרן זיע"א
בדין זה ,ומסתמא ניתן לברר זאת) .אבל
מסתברא אם היה סובר שצריך לשנות היה משנה ,וצריך
בירור אם ניסה לשנות ורק לא עלה בידו .ומסתמא חכמי

לח

בית

סימן מ | שו"ת אקטואלי

יוסף

שוב מצאנו בס"ד שכבר דן בזה בהרחבה
מרן הראש"ל שליט"א בספרו הבהיר
ילקו"י שבת )מהדו"ב ,סי' רמו בדין שביתת בהמתו
הערה טו( ,ע"ש ותרוה צמאונך.

ישראל שיעסקו בזה גם נתונים אלו יהיו מבוררים אצלם
כדבעי(.

ויה"ר שיזכה להמשיך לשקוד על דלתות
תוה"ק לילה כיום יאיר ,ויפוצו
מעינותיו חוצה ,להגדיל תורה ולהאדירה
ולזכות את הרבים אמן

ברכה רבה וביקרא דאורייתא

מצטרפים למנויים,
מחזקים את המורשת!

מנוי חצי שנתי ) 6גליונות( ,ב ₪ 100בלבד!
מנוי למהדורה הדיגיטאלית ב ₪ 80בלבד!
להצטרפות] 052-7156775 :בין השעות [13.30-15.00
www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
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בית ועד לחכמים
מאמרים ותשובות בענייני הלכה אקטואלים מחכמי הדור שליט"א
מא ¶

· סימן
הרה"ג הרב אליהו בר שלום שליט"א
מח"ס משפט הכתובה  /משפט הנישואין
וראש בית ההוראה "משפטי החיים" בת ים

)כת"י(

נישואין בחודש תשרי

הנה לענין נישואין בחודש תשרי ,אחרי חג
הסוכות ,בודאי אין מניעה להינשא.
ונראה שאפילו בסוף החודש ,שאין זה ימים
שהלבנה מלאה בהם ,שכיון שהוא חודש של
שמחה כל החודש טוב לנישואין ,ואפילו
ימים שהלבנה נחסרת בהם.

צער חתן איכא .אמר רבי זירא :אנא אכלי
בסוכה וחדי בחופה ,וכל שכן דחדי ליבאי,
דקא עבידנא תרתי .ע"כ הגמרא .ומבואר
שחתן פטור כל ז' ימי המשתה מהסוכה מפני
ב' טעמים ,מפני שהכלה תימצא במקום
שאיש אחר יכול להתייחד עמה ח"ו ,או מפני
שהחתן עצמו יהא בוש להיות עמה במקום
שאינו סגור כראוי] .כן פירשו רש"י והרא"ה
שם .ולכאורה עוד היה אפשר לפרש ,מפני
היחוד היינו שלא יוכל להיות עמה אחר
הבעילה שתיאסר עליו ,ומפני צער החתן היינו
שלא יוכל להיות עמה כראוי לפני שתיאסר
עליו בבעילה זו[ .גם מבואר עוד בגמרא ,שיש
מקום להחמיר בענין זה ,ולהתחייב בסוכה
כמו שעשה ר' זירא .ובירושלמי )סוכה פ"ב ה"ה(
איתא כך להדיא" :ר' מנא ,הוה שושביניה דר'
יעקב בר פליטי .אתא שאיל לר' יוסי ,אמר
ליה :איזיל דמוך גו מטללתך .רבי יצחק בר
מריון הוה שושביניה דחד בר נש ,שאיל לרבי

אם בזמנינו חייב החתן לאכול בסוכה
במס' סוכה )כה (:אמר רבי אבא בר
זבדא אמר רב ,חתן והשושבינין
וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה.
מאי טעמא ,משום דבעו למיחדי .וליכלו
בסוכה וליחדו בסוכה ,אין שמחה אלא
בחופה .וליכלו בסוכה וליחדו בחופה ,אין
שמחה אלא במקום סעודה .וליעבדו חופה
בסוכה ,אביי אמר משום ייחוד ,ורבא אמר
משום צער חתן .מאי בינייהו ,איכא בינייהו
דשכיחי אינשי דנפקי ועיילי להתם ,למאן
דאמר משום יחוד ליכא ,למאן דאמר משום
מ
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יבול )הנהגות הגרש"ז אויערבאך ,ח"א עמ' רכא( שכתב,
שהשיב לו רבינו הגרשז"א שלא נזכר בהלכה

יוסף

באכילה בסוכה דווקא .אמנם לא יברכו לישב
בסוכה ,לא הוא ולא הם ,מפני המחלוקת שיש
מי דס"ל שהם פטורים.

פטור לחתן בשנה ראשונה לישון בסוכה.
אמנם אם המצב הוא שהכלה תשאר לבדה
בבית ,והיא מפחדת לישון לבד בבית,
נראה שאפשר להקל שישן עמה בבית .ע"כ.

ב .מן הדין חתן פטור בימי המשתה משינה
בסוכה ,מפני שאין המקום מתאים להיות
שם עם כלתו .ויתכן שהפטור הוא אף כשכבר
אינה טהורה .ומ"מ כשיש לו סוכה סגורה
ורחוקה מעין אדם ,אל יקל בדבר .וכ"ש שאין
להקל בזה במשך שנה ראשונה ,אא"כ כלתו
תישאר לישון לבדה והיא מפוחדת.

לסיכום :א .נחלקו הדעות אם חתן פטור
באכילה מן הסוכה או לא .ואע"פ
שהש"ע פסק שהוא פטור ,המנהג אינו כן,
אלא שהחתן ,ובפרט בני חבורתו חייבים

יש לך שאלה בהלכה?
שאל את הרב!
מענה רבני מהיר באמצעות המייל,
ע"פ פסקי מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה,
ובנו אחריו מרן עמוד ההוראה רבינו יצחק יוסף שליט"א
www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
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הרה"ג הרב יצחק לוי שליט"א
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מב ¶

מחה"ס "אבי בעזרי"" ,השיעור השבועי"
רב העיר נשר

בעניין כיבוי גז ע"י כף מתכת ביום טוב,
והצטרפות מרן הראשון לציון שליט"א
הרי זה בגדר גרם כיבוי שמותר ביום טוב
וכמ"ש התוס' )ביצה כב .ד"ה והמסתפק( ,ולכן התיר
בשו"ת יחוה דעת ח"א )סימן לד( לכבות את הגז
על ידי הנחת קומקום מלא מים על כל גדותיו,
ויניחנו על הכירים של הגז ,להרתיח המים
לצורך שתיית קפה או תה ,ולאחר שירתחו
המים ויגלשו סביב הקומקום ,ישפכו על הגז
ויכבוהו ,ומיד לאחר מכן לסגור הכפתור
למנוע זרימת הגז ,מאר שנכבה הגז .כי כל
שאין מלאכת הכיבוי נעשית מיד ,נחשב הדבר
לגרמא .ע"ש.
ושמעתי באומרים לי שיש חכמים שרצו
לאסור בזה ,על פי מה שכתב מרן
השלחן ערוך )סימן תקיד סעיף ג( שאם חס על הנר
שלא ישרף כולו ,יכול ליתן סביבו קודם
שידליקנו דבר המונע מלישרף ,בענין שיכבה
כשיגיע שם .עכ"ל .אבל לאחר שהנר דולק
אסור לגרום לכבותו .ובנ"ד הוא גורם לכבותו
אחר שהאש כבר דולקת .אלא שלכאורה
הדבר יפלא ,מדוע מרן אסר גרמא כה"ג ,והלא
קיימא לן כרבנן במשנה מס' שבת )קכ (.שמותר
להעמיד כלים מלאים מים על יד כלים שאחז
בהם האור ,כדי שהאש תכבה כשתגיע לשם,

כח אלול תשע"ז

לכבוד
מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א,
הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול
שלום רב וישע יקרב ,לאדוני הרב ,ממזרח
וממערב.
לשנה טובה תכתבו ותחתמו.
במאי דבדיק לן מר בנוגע למה שחידשו
בימים האחרונים פתרונן לכיבוי הגז
ביום טוב ,על ידי העמדת כף מתכת בין האש
לבין חיישן הבטיחות ,וחיישן הבטיחות
מתוכנת שאם אינו מרגיש את האש עצמה
הוא חוסם את זרימת הגז ,והכף גורמת
לחיישן שלא ירגיש את האש ,ולאחר כמה
שניות נחסם מעבר הגז והאש נכבית מאליה.
לעשות רצון צדיק חפצתי ,ופקודתו שמרה
רוחי ,על כן כתבתי בזה כמה שורות ,ואמרתי
להציע הדברים לפני מי שגדול .ונא יחוה
דעתו הגדולה בזה .וכבר פנו אלי רבים
ושואלי'ם הלכו בו ,וכולם רוצים לדעת מה
דעת כהדר"ג שליט"א ,וכאשר יורה כן יעשו.
והנה נראה שאחר שהאש לא נכבית מיד
כשמניח הכף ,אלא לאחר איזה זמן,
מד
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מג ¶

הרה"ג הרב שלמה שרגא שליט"א
ראש כולל "ברוך שאמר" ודומ"ץ פעה"ק ירושלים ת"ו

אם אפשר לחלק חללים בבניין ע"י גורל
אם מצינו גורל בפוסקים  /מח' הראשונים אי בעי קניין  /דעת מרן והרמ"א /
האם אחד מהם יכול להתנגד  /אם יש לחוש משום "אין שואלין בגורלות"

שאלה :עובדא אתא קמן בבנין שאחר שגרו
בו כמה שנים נמצאו בו חללים בין
הדירו תד  ,ואחר שביה"ד פסקו לכ"א את
חלקו ,נותרו שני שכנים שנשארה להם
לחלוקה חלל שעור שאין בו כדי חלוקה פחות
מד"א לכל אחד ואחד )כדאי' במתני' ב"ב דף יא:
ובגמ' סוכה דף ג ,(:ושניהם חפצים בחלל ,וכ"א
מוכן לקנות מחבירו את השטח ע"פ שמאות
מוסכמת ,וניסו לפשר בין הצדדים שיעשו גוד
או אגוד )ב"ב יג' ע"א ובש"ע חו"מ סי' קעא' סעי' ו'(,
ולא יעמוד החלל ריק ללא שימוש .אך לא
הגיעו לעמק השוה .לאחר דו"ד בניהם הוצע
בפניהם לעשות גורל ,אחד יקבל את החלל,
וחבירו ישלם לו על כך.
השאלות העולות לדיון הן:
א .האם הוא נכון וראוי לעשות גורל ע"פ
ההלכה .ב .האם בעי קניין בכדי לאמת את
תוצאות הגורל .ג .האם אחד מהם יכול
להתנגד לביצוע הגורל .ד .אם יש בזה משום
"אין שואלין בגורלות".

תשובה:

כתב הרמב"ם )פי"ב מהל' שכנים ה"א( ,האחין או
השותפין שבאו לחלוק את השדה
וליטול כ"א את חלקו וכו' ,אם היה חלק אחד
טוב או קרוב לנהר יותר או קרוב לדרך ושמו

אותה היפה כנגד הרע ואמר תנו לי בשומא
שלי מצד זה ,אין שומעין לו אלא נוטל בגורל.
ע"כ.
וכ"פ הש"ע )חו"מ סי' קעד ס"א( .הא חזי' שיש
פעמים שמשתמשים בגורל ונוהגין על
פיו ,ובפרט כאן שנעשה בהסכמת שניהם.

מח' הראשונים אי בעי קניין

כעת באנו לדון אחר שעשו גורל ,האם בעי'
שיעשו קנין בכדי לאמת ולקיים
החלוקה או לא .ועוד ,כאן הגורל היה בין שני
הבע"ד בפנ"ע ,השאלה האם היה צריך
בפני ב"ד דווקא או לא.
מצינו בגמ' בבא בתרא )קו ,(:תניא ר' יוסי
אומר ,האחין שחלקו כיון שעלה גורל
לאחד מהן קנו כולם .מאי טעמא ,אמר ר'
אלעזר ,כתחילת ארץ ישראל ,מה תחילה
בגורל אף כאן בגורל .מק' הגמ' ,אי מה להלן
בקלפי ואורים ותומים ,אף כאן בקלפי ואורים
ותומים .אמר רב אשי ,בההוא הנאה דקא
צייתי להדדי גמרי ומקני .ע"כ .ופי' רשב"ם
)ד"ה קנו כולם( ,כלומר ,זה קנה לגמרי ולא יוכל
לחזור בו .ואם הם שנים ,זה קנה חלקו שנפל
עליו הגורל וגם חברו קנה וכו' .וכתב דזה
מהני בין לקרקע בין למטלטלי ,דהא בגמ' לא

ד ע' מ"ש בזה אאמו"ר שליט"א בשו"ת ברוך אומר )ח"א חו"מ סי' י(.
מז
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מד ¶

הרה"ג הרב יעקב אהרן סקוצילס שליט"א
רב ומו"צ בבית הוראה יד הרמ"ה
מח"ס "אוהל יעקב" ז כרכים ,ושא"ס
ירושלים

בענין מכשיר למים קרים וחמים אם טעון טבילה

לכבוד ידידי הגדול והחשוב הגאון הנפלא
רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
מח"ס גם אני אודך ופרדס יוסף החדש על
המועדים ,ושא"ס ,שלום וברכה וכל טוב.
בדבר השאלה המצויה ששאלתם שנוגע
למע"כ למעשה בענין טבילת
כלים,האם המכונה שקנית "תמי " "4מיני
בר" חייב בטבילה ,ואם כן כיצד טובלים
אותו ,הלא יש בתוכו כרטיס דיגטלי שאם הוא
יתרטב ממי המקוה המכונה לעולם לא
תעבוד ,ולכן יש לעיין מהו העצות להפטר
מטבילה? באתי כאן לכתוב את הנלענ"ד
בס"ד.

מדברי הש"ע

)יו"ד סימן קכ סעיף ד ,ה(

ובש"ך

ובט"ז שם.
אלא שמצאנו שהביא הש"ע )סעיף ה( שנחלקו
הראשונים והאחרונים לגבי כלי
שמכשיר את האוכל וצריך תיקון אחר כדי
להכין את המאכל ,האם כלי כזה חייב
בטבילה או לא .והביא שם דוגמא כגון סכין
של שחיטה שמכשיר את האוכל שמותר
לאוכלו ,אלא שצריך לעשות פעולה נוספת
לאכול אותו .ונחלקו הש"ע ורמ"א אם חייבים
בטבילה או לא ,ולדינא נוהגים לטבול אותו
בלא ברכה.
מיהו לפי זה בנידון דידן שהמכונה מחממת
את המים לכוס קפה לשתיה וכדומה,
לכאורה אין כאן מח' ש"ע ורמ"א לענין אם
חייב בטבילה ,אלא שכו"ע יודו שהיא
מכונה שמכשיר את הקפה ומוכן לשתיה.
ואע"פ שיש שמוספים חלב ,מ"מ זה נחשב
מוכן לפי רוב אנשים ,וגם אפשר
לשתות אותו כך ולא נחשב כשתיה על ידי
הדחק .וע' בפתחי תשובה שם )ס"ק ח( שהביא
מהשאלת יעב"ץ ,דרחיים שטוחנין בהם
הפולין שעושים מהם משקה הקפה ,נראה

ענף א  -גדר כלי סעודה
ומציאות כלי תמי 4

והנה גדר כלי החייב בטבילה הוא כמו כלי
שנמצא על השלחן בעת הסעודה וכגון
כוס קערה וסכו"ם ,או כלי שמכשיר את
האוכל לאכילה כגון קדירה ,ראה בגמ' עבודה
זרה )דף עה .(:ובנוסף לכך כל כלי שנוגע באוכל
)מים( ישיר חייב בטבילה ,אבל כשאין הכלי
נוגע באוכל פטור מטבילה ,וכמו שמבואר
נ
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דחייבין בטבילה ,כיון דעדיף מרחיים של
פלפלין .והוסיף ,דלכאורה צריך טבילה בלא
ברכה ,כיון דהקפה עדיין צריך בישול .וע'
בחידושי רעק"א שם שכתב ,דענין זה אי
רחיים הזה צריך טבילה בברכה ,תלוי במח'
הט"ז והש"ך ,דלהט"ז צריך טבילה בלא
ברכה ,ואילו להש"ך לא בעי טבילה כלל,
כיון דלא חזי לדבר אחר.
וע' בדרכי תשובה )ס"ק נט( שהביא אחרונים
דפסקו גם כן דרחיים שטוחן בו קפה
שאין צריך טבילה .ועוד הביא שם מספר זרע
אמת ,דמותר להשתמש בכלי שטוחנין בה
קפה בלא טבילה מטעם ספק ספיקא
דפלוגתא ,אמנם יש שהשיגו עליו שאין הספק
ספיקא עולה יפה לפטרן מטבילה,
ולכן צריכין טבילה בלא ברכה.
ויוצא מכאן שהמכונה להכנת מים חמים או
קרים לשתייה ,או להכנת קפה ותה,
נחשבת ככלי סעודה לכל הדעות ,ומה שיש
לעיין כעת הוא מאחר שבתוכו יש צינורות
שמחממים את המים ומכינים את המים שהם
עשויים מזכוכית או מתכת ,לכן יש חיוב

יוסף

טבילה במכונה זו ,וכיון שהכרטיס דיגיטלי
יתקלקל מיד אם יתרטב ממים ,לכן יש לעיין
מהו העצה להפטר מטבילה.

אם כלי פלסטיק צריכים טבילה

ובמקרה שהצינורות עשויים מפלסטיק ,לפי
הרבה פוסקים פלסטיק פטור
מטביל הה  ,ולכן בכה"ג בודאי יש לסמוך
עליהם .הנה לענין כלי פלסטיק לכאורה יש
סברא גדולה לחייבם בטבילה ,כיון דיש להן
תקנה להתיכם ולעשות מהן כלי אחר ,אולם
בכל זאת נקטו החזון איש ,הגר"מ פיינשטיין
והגר"י הענקין זצ"ל דאין צריכים טבילה,
הובאו בספר טבילת כלים )פרק יא סעיף קמז( ,וכן
בשו"ת חלקת יעקב חלק ב )סימן קסג( ובשו"ת
מלמד להועיל יו"ד )סימן מט( ובשו"ת יביע
אומר חלק ד )סימן ח( ובשו"ת ציץ אליעזר חלק
ז )סימן לז( ובשו"ת חיי הלוי חלק ד )סימן נו אות
ג( .ובשו"ת באר משה חלק ב )סימן נג( ג"כ כתב
דאין לטבול כלי פלסטיק ,והוסיף ,דאין לומר
שיש לטובלם משום גזירה דכלי זכוכית ,זה
אי אפשר לאומרו ,דכלי זכוכית גם כן אינו
אלא דרבנן ,והפלסטיק אינו דומה כלל

ה א.ה .וכן פסק מרן רבינו הגדול זלה"ה בשו"ת יביע אומר ח"ד )חיו"ד סי' ח( ,וע"ע בח"י )יו"ד סי'
י( ,וביחו"ד ח"ג )סי' ס( .והליכות עולם ח"ז )פרשת מטות עמוד רס ד"ה ולעניין והלאה( ובחלק י הנ"ל
סיים" ,וכן ראוי להורות".
והנה לכאורה היה אפשר להקשות ,שחלק ד הנ"ל )וכ"ה ביחו"ד ובהליכו"ע הנ"ל( ,סיים מרן זיע"א
שהרוצה להחמיר על עצמו ולטבול כלי פלסטיק בלא ברכה ,תבא עליו ברכה ,ובחלק י העיר על
מ"ש הרב אהל משה ח"ב הלכות טבילת כלים )עמ' יג סעי' ח( שפסק שיש להטבילם בלא ברכה,
והעיר עליו ממ"ש ביביע אומר חלק ד הנ"ל ,שאינם צריכים טבילה כלל .ולכאורה הרי גם הוא
עצמו סיים שהרוצה להחמיר תבא עליו ברכה .זו אינה קושיא ,דבספר אהל משה הנ"ל פסק שיש
להטבילם בלא ברכה מן הדין ,ולא בתורת חומרא.
נא
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לקרקע פטור מטעם זה ,יעוי' בשו"ת חלקת
יעקב )יורה דעה סימן מא( ,אך דבריו אינם נראים,
שחיבור זה של השקע יעשה את הכלי מחובר
לקרקע וכ"כ בשו"ת שבט הלוי חלק ב )סימן
נז([.
אך רבו החולקים עליו יעוי' בשו"ת גדולי
טהרה )סימן יז( שכתב דאין לזה שורש
בש"ס לדמות טבילה לטומאה ,ואדרבה כיסוי
של כלי קיי"ל בש"ע )שם סעיף ה( דצריך טבילה,
ואילו לענין טומאה שנינו במשנה דהכיסויים
טהורים ,ורק לענין אי אזלינן בתר המעמיד
למדו הפוסקים מטומאה אבל לא לענין אחר.
וכן בשו"ת יהודה יעלה למהר"י אסאד יו"ד
)סימן רטז( דחה דברי השב יעקב ,וכ"ה בחידושי
חת"ס ליורה דעה דהך טבילה גזירת הכתוב
ולא תליא בטומאה וטהרה .ועוד הקשו ,דהא
קיי"ל דתלוש ולבסוף חברו הוי כתלוש עכ"פ
לדיני דאורייתא יעוי' בערוך השלחן )סעיף לט(.
אלא שהערוך השלחן שם כתב ,דמ"מ יש
לומר דאינו בכלל כלי סעודה ,דכלי
סעודה לא מיקרי אלא כשמטלטלין אותם
ממקום למקום ,ועוד ,דכל כלי שהוא גדול
מדאי ,והוא עשוי שממנו ישפכו לכלים
קטנים ,אינו נקרא כלי סעודה והוא כלי אוצר,
ולכן לא ראינו מעולם שיטבילו חביות גדולות
של מתכת האוצרים ברז מים או שאר משקין,
דכיון שהיא גדולה יותר מדאי אינה נקראת
כלי סעודה ,דכלי סעודה הוי מה שמשתמשין
אצל התנור ובבית המבשלות ובשלחן
האכילה ,ולא הכלים הגדולים שיש להם

יוסף

מקום מיוחד בפני עצמו .עכ"ד .ולדברי יש
להקל במכשיר זה שיש לו מקום בפני עצמו,
ואינו מטלטל ממקום למקום ולא הוי בכלל
כלי סעודה.
אך נראה דמכל האחרונים הנ"ל דפליגי על
השב יעקב מוכח נמי דלא ס"ל סברת
הערה"ש .וכ"כ בחכמת אדם )כלל עג דין יג(
וז"ל ,היורות הגדולות שמבשלין בו שכר נ"ל
דצריכין טבילה ואע"פ שקובעין אותו
ומחברין אותן לקרקע מ"מ דינו ככלי ,ונ"ל
דאין להם תקנה אלא שיטבילם או שינקוב
בהם נקב גדול כדי שיתבטל מתורת כלי ואז
יתקן אומן ישראל כדלעיל סי' ד ,אך לפי מה
ששמעתי שהשכר שמבשלין בו אינו ראוי
לשתיה עד שמסננין אותה ,וא"כ דומה לסי'
ט .ואפשר על זה סמכו העולם שאינם טובלים
אותן .עכ"ל .והאריך בזה בבינת אדם שם .וגם
מה שכתב בנוגע למנהג העולם הניח בצ"ע,
דהרי לא גרע מסכין של שחיטה.
וכ"ה בכנה"ג המובא בגליון רעק"א )יורה
דעה שם סעיף א' ברמ"א( ,בחביות גדולות
שאין יכול להטבילן במקוה מחמת גדולתן,
שהביא בשם כמה גדולים שבכלי מתכת ודאי
דצריך טבילה .עי' שם .היוצא מדברים דלא
ס"ל סברת ערו"ש.
וראיתי בשו"ת מנחת יצחק חלק ח )סימן ע
אות ב( שכתב ,דאף שחלקו על השב
יעקב במה שכתב לדמות טבילת כלים
לטומאה ,מ"מ בנוגע למחובר בקרקע נראה
דנקטו הפוסקים כוותיה להלכה למעשה.
סו
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לטבלם ,כי הרבה אחרונים פוטרים מלטבלם
וכן נוהגים רוב העולם ,וא"כ גם למחמירים
בכה"ג שיש כמה צדדים להקל ,ודאי פטור
מלהטבילם.
ויש להוסיף ,דאמנם מטה משמיה דהחזון
איש וכ"כ בשו"ת אגרות משה יורה דעה
חלק ג )סימן כב( ,דאסור לשתות במלונות
ומסעדות וכדו' בכלים שלא הוטבלו אף דאין
באפשרותו להטבילם ואין עליו החובה ,מ"מ
כיון שכל האיסור להשתמש בלא טבילה הוא
דרבנן אף בכלי מתכות ,וכמ"ש הישועת יעקב
)יורה דעה סימן קכ ס"ק א( ,וכ"כ הביאור הלכה
)בסימן שכג סעיף ז בד"ה מותר( ,א"כ כל זמן שלא
נתקו את חיבור המים והחזירהו כנ"ל ,יש
להקל לבחורים להשתמש במכשיר ,דלגבי
דרבנן ודאי אפשר לצרף כל הני אחרונים
הנ"ל ,דמכשיר זה פטור מטבילה.

ודבריו צ"ע ,דמהאחרונים והחכמ"א הנ"ל
מוכח דגם במחובר לקרקע הצריכו טבילה.
אלא שהמנחת יצחק הוסיף דגם למהר"י
אסאד שדחה דברי השב יעקב ,מ"מ מוכח
מדבריו דביורה שא"א להשתמש בה רק
בשעת חיבורה לקרקע לא היה מחמיר.
העולה לדינא :אם הקערות מן ממתכות
אמנם יש צדדים להקל לפטור
מטבילה ,אך נראה דיש להחמיר בזה ,ואם
קשה להטבילם ,יש עצה שיהודי ינתק את
חיבור המים בתוך המכשיר ,הביא מים מהברז
לקערות או לנתק את הצינור המוליך מים מן
הקערה אל הברז החיצוני ,ולחזור ולתקנו,
ובכה"ג מקרי שגמרו ביד ישראל ופטור
מטבילה.
ואם הקערות מפלסטיק ודאי דאין להחמיר

· סימן
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הרה"ג הרב יוסף חי סימן טוב שליט"א
ר"מ בישיבת "אהלי תורה" ,חבר בהמ"ד לדיינות "ברכת אברהם"
מחה"ס "כרם יוסף על הש"ס

האם בעשי"ת ראוי לברך את חבירו ב"גמר חתימה טובה" ,או
שמא מגנהו בזה שמראהו שאינו מחזיקו לצדיק?
יש לחקור האם במשך עשרת ימי תשובה,
לאחר שכבר נחתמו הצדיקים לחיים
והרשעים למיתה ,ורק בינונים תלויים
ועומדים ,אם ראוי לברך זה לזה בברכת לשנה

טובה תכתב ,או גמר חתימה טובה וכדומה,
או שמא אין לברך כן את חבירו ,כי מראה
בזה שמחזיקו לבינוני שעדיין לא נחתם
לאלתר בראש השנה לחיים?
סז
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עצמם כבינוניים ,ועכ"פ מבואר בדבריו
להדיא שלכן יכולים להחזיק כולם כבינוניים,
ולברך זה לזה בגמר חתימה טובה.
אחר הדברים האלה נראה שהנוהגים לאחל

יוסף
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ולברך זה את זה בברכת כתיבה וחתימה טובה
אף לאחר ימי ראש השנה במשך עשי"ת,
מה
על
להם
שיש
בודאי
שיסמוכו.
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הרה"ג הרב ישראל ינון פרץ שליט"א
ר"מ בישיבת תורת משה
ירושלים

אם שותפים יכולים לחזור בהם ממה שסיכמו
בדבר שלא בא לעולם

א .מעשה בשני עניים שסיכמו ביניהם
שיאספו יחדיו כסף ,וכל הסכום הנכנס
לקופתם יתחלק לאמצע .ואחר שאספו נתברר
לאחד העניים שאסף סך הרבה ,ואלו חבירו
אסף מעט ,ורוצה השותף שהרויח הרבה
להתנתק מהשותפות ,וטוען "אני אקח מה
שאספתי ,ואתה תיקח מה שאספת".

שצד החתן לפי שאיש קשה הוא יקשה לשדך
עמו ,ולכן דורשים ממנו יותר כסף ,ואחר
שקיבלו מצד החתן סכום גדול יותר מצד
הכלה ,בא השדכן של צד החתן לחזור בו,
ורוצה שהוא יקח מהחתן והשני מהכלה ,האם
יכול לחזור בו) .ועיין לקמן אות ה מעשה נוסף(.

איזה קנינים מועלים לשותפים

ואמנם חלק מהסכומים נכנסו לקופה ולא
יודע כאו"א כמה זה נתן ולמי נתן,
אמנם ישנו כסף שידוע להם מי קבלו ,ועל
כסף זה טוען אקח מה שאספתי ואתה מה
שאספת.

)המבואר בסי'

א .הנה ידוע ומפורסם הדין
קעו ס"א( ,שכדי שיהיו שותפים זה לזה
צריך קנין.

ב .עוד מעשה סיפר לי אחי הגאון רבי
עובדיה פרץ שליט"א דיין בבית הדין
חוקת משפט ,בשני שדכנים שסיכמו זה עם
זה שיקבלו חצי חצי מדמי השדכנות ,וידעו

ויש בזה שלושה אופנים :א .שיביאו כאו"א
מעותיו ויכניסו לכיס א' ויגביהו את
הכיס .כ"כ הרמב"ם .ועיין ב"י )שם( שבעיטור
כ' של"צ שיתערבו ,ואלו הרי"ף הצריך

)בדבר שבא לעולם(:

עא
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שרבים סוברים שיש בזה משום מחוסרי
אמנה ,ולכן אם רוצה להישאר נאמן ושרוח
חז"ל תהא נוחה הימנו ,אסור לו לחזור.

יוסף

ויאמר יצחק בן ואליד ,וכן בספר שערי יושר
לש"ב הרה"ג רבי אשר חנניה זצ"ל .ע"ש.
ולדעת הרמ"א לא יכול לחזור בו .אמנם
בשו"ת שערי יושר הנ"ל ר"ל שגם
לפוסקים כהרמ"א יכולים לטעון קים לי
כמרן ,מאחר שהרמ"א לא כתב על דבריו "וכן
עיקר" .ע"ש בדבריו .אמנם נראה שיש בזה
משום מחוסרי אמנה ,ואין רוח חכמינו נוחה
על החוזר בו.

מסקנת הדברים:
שכל שאחד רוצה לחזור בו מהשותפות ,נראה
שלדעת מרן שפסק כהרמב"ם והרמב"ן ,יכול
לחזור בו ,דעשו קנין בדבר שלא בא לעולם,
שלא הוי קנין.
והבאתי שכן ס"ל להרב גינת ורדים ,והרב

· סימן

מז ¶

הרה"ג הרב אוהד שלום ישי שליט"א
מח"ס תורה בטהרה  -ירושלים ת"ו

שאלה:

בעניין הנ"ל
במציאה ,כיון שהגביה חבירו זכה בה ,אע"פ
שלא הגיע לידו .וכ' הרמ"א )סי' רסט סעי' ו(,
דאין המגביה נאמן לומר שלצרכו הגביה,
אפילו שהמציאה בעודה בידו .וכ' הב"ח,
משום דשתיקה כהודאה .וביאר הנה"מ
דחזקה שעשה שליחותו מדלא חזר בפני
עדים .והוסיף ,דלפיכך אם אין עדים נאמן
במגו דלהד"מ .ומ"מ מוכח דכל שחבירו
ביקש שיגביה עבורו ,לכ"ע קנה בהגבהה
במחשבה כשאמר לו זכי וכדו' .וע' בקצות
החושן )סימן פג( ,דמ"מ נאמן לומר שהגביה
לעצמו באופן שלא אמר המגביה זכי אפילו
בלשונות שדינם כזכי .ובנ"ד שניהם הסכימו

עץ ערבות של הפקר שבאו שנים והסכימו
שיתחלקו ברווחים ,וזה קטף לעצמו וזה
קטף לעצמו ומכרו והרויחו ,ועכשיו חוזר
אחד מהשותפות כיון שלא נעשה קנין .מה
הדין?

תשובה:
בב"מ )ח (.ובש"ע

)חו"מ ריש סימן רסט( מבואר,
דהמגביה מציאה לחבירו ,אע"פ שלא
אמר כלום ,קנה חבירו .וע' בש"ך ובנה"מ )סי'
רסט סעי' א( דבמחשבה סגי ,כיון שאין דבריו
סותרים את לבו ,בכה"ג דברים שבלב הוי
דברים .וכן בב"מ )י ,(.אמר לחבירו זכה לי
עה
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בשעה שמוכר ונוטל הריוח יש לומר שכל א'
מכר לטובת השותפות ונמצא שכל ההושענות
שקטפו אפילו לפני ההסכם שייכים הרווחים
לשותפות ואין יכולים לחזור לשעבר
ולהרמב"ם אפילו להבא .ולהנתה"מ )סי' קעו

יוסף

ס"ה( ,כל שמשכו המטלטלין הוי קנין גמור
דאין יכול לחזור להבא ,וכיון דההושענות
הסחורה שמשם בא הריוח אין יכולים לחזור
אפילו להבא] .אלא דיל"ע אם מועיל עירוב
סחורה זו לסחורה אחרת[.

· סימן

מח ¶

הרב יוסף חיים שחר שליט"א
כולל יוסף דעת בני ברק

עלייה לתורה של ב' אחים או אב ובנו במקום שאי
אפשר באופן אחר
ערוך סימן תקסו סעיף ו( ,ברם דא עקא שכל ששת
המתענים הם אחים או אב וחמשת בניו ]ודבר
זה מצוי מעט במושבים וכפרים קטנים
כנודע[ ,האם יכולים לעלות לתורה בזה אחר
זה או לא .ואגב חביבותיה דמר גבן ,אמרתי
אשנה ענין זה בקצרה והיה הקצ'ר אמי'ץ .וזה
החלי בעזר צורי וגואלי.

ב"ה .יג אלול תשע"ז.
יום הילולת מרן הרי"ח הטוב מבבל זיע"א.

לכבוד גיסי היקר אהובי ומחמד עיני ,הבחור
הנעים עדיו לגאון ולתפארת בעזהי"ת,
כש"ת ר' אלעזר מנחם יפרח נר"ו.
אחדשה"ט באה"ר .אודות שאלתו בדין
עליית שני אחים או אב ובנו
לתורה בזה אחר זה ,שנפסק להלכה )בשלחן
ערוך סימן קמא סעיף ו( שאין לעשות כן .היאך הדין
נוטה היכא דלא סגי אלא בהכי ,כגון אם ארע
בתענית ציבור שהיו בבית הכנסת עשרה
אנשים בצמצום ,ומתוכם ארבעה שאינם
מתענים וששה שמתענים ]שבאופן זה יכולים
להוציא ספר תורה ולקרות בו פרשת "ויחל
משה" ,מאחר שהם רוב המנין[ ,ורק מי
שמתענה רשאי לעלות לתורה )כדאיתא בשלחן

תשובה:
א .הנה מקור הדין שאין להעלות שני אחים
או אב ובנו בזה אחר זה ,מובא בארחות
חיים )הל' שני וחמישי אות כו( וז"ל :כתב הר"מ
נ"ע ,יכולין ב' אחים לקרות בתורה בזה אחר
זה ,והבן אחר האב ,ואין מניחין לעשות אלא
בשביל עין הרע .ויש אומרים דאין להם
לקרות זה אחר זה שהם פסולים לעדות זה
פ
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שרק בני המשפחה נמצאים שם ,כגון בשבת
חתן וכיו"ב ,אם רשאים להעלות אח אחר
אחיו ובן אחר אביו .שנראה פשוט שיכולים,
ואדרבה נדון הדין קיל טפי מנדון דלעיל,
שכאן אף חשש עין הרע ליכא ,דכולם
משפחה אחת הם ,ואפילו אם יש בניהם
גיסים .ורק על הצד היותר טוב יעלו הגיסים

יוסף

ביניהם ,ומהיות טוב אל תקרה רע .כן נראה
לעניות דעתי.
והנה בליל כא אלול שנה זו )תשע"ז( ,זכיתי
לשוחח עם הגאון ר' חיים רבי שליט"א
בכל זה ,והסכים להלכה דשפיר דמי להעלותם
לתורה בשני המקרים הנזכרים .ויהי רצון
שנזכה תמיד לכוין דברינו לאמיתה של תורה.

להתחבר למרן בכל מקום
ובכל זמן!

ערוץ מרן

שיעורי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה,
ובנו אחריו מרן רבינו יצחק יוסף שליט"א
ברצף 24 ,שעות ביממה!

079-916-5000
www.moreshet-maran.com
פג
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יוסף

את והב בסופה
הערות ומשא ומתן בעניינים שונים ,כדרכה של תורה
אפילו אב ובנו ,הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשין אויבים זה את זה ,ואינם
זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה\ ,שנאמר" :על כן יאמר בספר מלחמות ה' את
והב בסוּפה" )במדבר כא ,יד( ,אל תקרי בסוּפה אלה בסוֹפה .ופרש"י "מלחמה שעל ידי ספר,
אהבה יש בסופה" )קידושין ל.(:

· סימן

מט ¶

הרה"ג הרב משה שמואל דיין שליט"א
כולל יוסף דעת  -בני ברק

ברכת "שנתן מכבודו לבשר ודם" על נשיא ארצה"ב
בס"ד .מוצאי חג השבועות התשע"ז.
]מתוך שיעור שמסרתי בליל חג השבועות[.

ע"כ .וכ"כ הרמב"ם )פ"י מברכות הי"א(,
שהרואה מלכי אומות העולם מברך שנתן
מכבודו לבשר ודם .וכן פסק מרן בש"ע )סי'
רכד ס"ח( .והנה בס' ארחות חיים )הלכות ברכות
אות מט( כתב וז"ל וכתב הראב"ד ז"ל
בתשובה ,שכל מי שהוא חשוב בשלטונות
ובנשיאות כמלך ,וכן הורג במשפט ואין מי
שימחה בידו ואינו משנה דברו מלאו להן
ומהן ללאו ,אפילו מאומות העולם מברך עליו
אחת לל' יום .עכ"ל .והיא לו נדפסה בתשו'
ראב"י אב"ד )סי' לב( .ע"ש .וכ"כ בתשו'
הרדב"ז )ח"א סי' רצו( .והובא בכנה"ג )שם
בהגה"ט סק"ב( ובעולת תמיד )שם סק"ז( ובמג"א
)שם סק"ה( ובא"ר )שם סק"ו( .וכ"כ המשנה
ברורה )שם ס"ק יב( והכה"ח )שם ס"ק כה( בשם
הרדב"ז .וכ"כ הגאון חתם סופר בתשובה
)או"ח סי' קנט ד"ה והנה מה שכ'( .ע"ש .ולפי"ז יש

בעקבות ביקורו של נשיא ארצות הברית
טראמפ בארץ הקודש לאחרונה,
נדרשתי לאשר שאלוני אם אפשר לברך עליו
ברכת "ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם" בשם
ומלכות .וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.
א .בברכות דף נח איתא הרואה מלכי ישראל
אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו ,מלכי
עובדי כוכבים אומר ברוך שנתן מכבודו
לבריותיו .א"ר יוחנן ,לעולם ישתדל אדם
לרוץ לקראת מלכי ישראל ,ולא לקראת מלכי
ישראל בלבד ,אלא אפילו לקראת מלכי עובדי
כוכבים ,שאם יזכה )לעולם הבא ויראה בכבוד מלך
המשיח .רש"י( יבחין בין מלכי ישראל למלכי
עובדי כוכבים )כמה יתר כבוד נוטלי שכר מצות
יותר ממה שהיה כבוד האומות בעולם הזה .רש"י(.
פד
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לומר ,שאין לברך ברכת המלכים על נשיא
ארה"ב ,כיון שאין בידו להרוג במשפט ,ולא
כל היוצא מפיו יעשה ,וכמש"כ כיוצא בזה
בתשו' קרית חנה דוד )ח"ב סי' לו( ,שהנשיא
בזמן הזה שאין פקודתו מתקיימת בלי הסכמת
שר המדינה ובתי המחוקקים שלה ,אין לברך
עליו ברכת המלך ,שאין זה דומה למלך שגוזר
ומקיים ואין עוד מלבדו .ע"ש .וכ"כ בתשו'
באר משה )ח"ב סי' ט אות א( ,שאין לברך ברכת
המלכים על נשיא ארה"ב ,כי אע"פ שכחו רב
מאד ,מ"מ אין בכחו להמית ולהחיות .וכן
מצאתי בתשו' ציץ אליעזר )חכ"ב סי' יד( שכתב
שאין לברך על נשיא ארה"ב ,כיון שאין בידו
לשפוט ולהרוג .ע"ש .וכ"כ בס' אשרי האיש
)או"ח ח"א עמ' רנג( בשם הגרי"ש אלישיב ,שאין
מברכים ברכת המלכים על נשיא ארה"ב ,כיון
שאין בכוחו להרוג .ע"ש .וע"ע בתשו' אבני
ישפה )ח"א סי' מז אות א( ובקובץ קול התורה
)קובץ נו עמוד פד( .וכ"כ בתשו' רבבות אפרים
)ח"ז סי' נד אות כו( ,שאין לברך על נשיא
ארה"ב ,דספק ברכות להקל .ע"כ .ואמנם
ראיתי להגאון מהר"ש הלוי וואזנר בתשו'
שבט הלוי )ח"א סי' לה( שכתב שמלך או מלכה
אפילו אם אין בידם להרוג בלא התייעצות עם
השופטים וראשי השלטון ,מ"מ כיון שהם
היותר מכובדים במדינה ובעם ,וחולקים להם
כבוד שאין כדוגמתו ,ראוי לברך עליהם שנתן
מכבודו לבשר ודם .ומה שכתב הרדב"ז
)הנ"ל( ,שצריך שיהיה בידו להמית ולהחיות,
זהו רק לגבי שר גדול שנתמנה ע"י המלך,

יוסף

שהחסרון שאינם יכולים להמית הוא סימן על
חסרון גדולתם ,ומשא"כ לגבי המלך עצמו,
אין תכסיסי החוק מונעים ממנו הברכה ,כיון
שהוא מלך באמת .עכ"ד .והובא בס' חזון
עובדיה )ברכות עמ' תיג( .וכ"כ בס' בני ציון
)ליכטמן סי' רכד סק"י( ,דענין ברכה זו היא על
המכובד שבעם ,ולא אכפ"ל אם אינו יכול
להרוג ,דכל שהוא גבוה מכל העם רם ונישא
ומכבדים אותו ,יש לברך עליו .ע"ש .וכ"כ
בס' הלכה ברורה )סי' רכד בבירור הלכה ס"ק טז(
בדעת הרדב"ז הנ"ל ,ושכן פסקו בתשו' שרגא
המאיר )ח"ז סי' פא( ובתשו' נחלת פנחס )סי' א
אות כט( .ע"ש .וא"כ י"ל שאפילו שאין בכחו
של נשיא ארה"ב להמית ולהחיות ,מ"מ כיון
שהוא בתואר נשיא ,שהוא שווה בדרגתו
למלך ,כיון שהוא השליט העליון ,א"כ שפיר
יש לברך עליו .אולם מדברי החתם סופר
בתשובה )שם( מבואר בהדיא שגם במלך עצמו
אין הברכה תלויה בכבוד בעצמו ,אלא בכחו
הגדול להמית ולהחיות בדין ובמשפט .ע"ש.
וא"כ נראה שאין לברך על נשיא ארה"ב .וכ"כ
בתשו' באר משה )שם( .אולם ראיתי למרן
רבנו הגדול זיע"א בתשו' יחוה דעת )ח"ב סי'
כח( שכתב דכיון שיש בידו של נשיא מדינה
לקבל או לדחות המלצת חנינה על מי שנידון
למות ע"י בתי המשפט המוסמכים לכך ,נמצא
שסמכות דיני נפשות מסורה בידו ,והרי הוא
כמלך שדן והורג במשפט .ואע"פ שהנשיא
נבחר רק לתקופה מסוימת ,ואינו נשאר
בנשיאותו כמלך שנשאר במלכותו עד סוף
פה
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אות כה( הנ"ל ,שלא בירך על נשיא ארה"ב
בשם ומלכות ,הרי ודאי בשעה שהגיע לארץ
ישראל היה מוקף בפמלייתו המכובדת ,והיה
ניכר כבודו ותפארתו ,וא"כ אמאי לא בירך
עליו בשם ומלכות] .וי"ל[ .ושוב העירני הרב
הגאון רבי גד יזדי שליט"א ,מדברי מרן רבנו
הגדול זיע"א בשיעורו השבועי ,והובא בס'
פניני יוסף )ח"ה עמ' קב( ,שעל נשיא ארצות
הברית ניקסון הורה לברך בלא שם ומלכות,
כיון שלא היה לבוש בבגדי מלכות ,אלא
בבגדים אזרחים .אבל על מלך ספרד קרלוס,
בירך בשם ומלכות ,כיון שהיה לבוש בבגדי
מלכות .ע"ש .וא"כ לעולם נראה דס"ל דבגדי
מלכות מעכבים] .ומה שכתבנו לעיל בשם
מגידי אמת ,אפשר שהיתה זו פגישה אחרת,
או שבתחילת הפגישה לבש בגדי מלכות,
ואח"כ פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים,
או שבירך עליו בשעה שראה אותו עם בגדי
מלכות ,ואח"כ כשנפגש עמו ,היה בלא בגדי
מלכות ,ואין אתנו יודע מה[ .וכן שמעתי מפה
קדשו של מרן רבנו הגדול זיע"א ,שנשיא
ארה"ב אין מברכים עליו ברכת המלכים בשם
ומלכות ,כיון שאינו מופיע בבגדי מלכות.
]ואע"פ שהוא מגיע מוקף בפמליה של נכבדי
עמו[ .וביאר מה שכתב בס' חזון עובדיה

יוסף

)ברכות עמ' תיב( הנ"ל ,שמברכים על נשיא
ארה"ב ,כיון שבידו להכריז מלחמה על מדינה
אויבת ,דהיינו דוקא באופן שהוא לבוש בבגדי
שרד ,וכמש"כ בהערה )שם עמ' תיג( .ואפילו
שבמציאות שום נשיא ארה"ב אינו לובש בגדי
מלכות ,מ"מ כוונתו שנשיא עם כח כמו של
נשיא ארה"ב ,שמופיע בבגדי מלכות ,אפשר
לברך עליו .עכת"ד .ובאמת שכן נראה מדברי
הנבחר מכסף )שם( הנ"ל ,דלא סגי שכבודו
ותפארתו ניכרים בסוסיו ובני חילו המקיפים
אותו ,אלא בעינן גם בגדי מלכות .וכן העיר
לנכון בס' ברכת ה' )שם הערה  ,(92ושכן מבואר
בתשו' יחוה דעת )ח"ד סי' כח( ,שאין חילוק בין
הזמנים ,ולכן אפילו בזמנינו שהמלכים
והנשיאים אינם לובשים בגדי מלכות ,וכבודם
ניכר בפמליה שיוצאת לפניהם ואחריהם ,אין
מברכים עליהם בשם ומלכות .ע"ש .ולכן
נראה שספק ברכות להקל ,ויברך בלא שם
ומלכות.
ד .המורם מכל האמור שהרואה את נשיא
ארה"ב ,יברך ברכת המלכים בלא שם
ומלכות ,אע"פ שהוא מוקף בפמליה מכובדת,
כיון שאינו לובש בגדי מלכות .וכ"ש אם אינו
רואה אותו ממש ,אלא רק את שריו ועבדיו
המקיפים אותו.

צב
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בית המדרש
שאלות לעיון הלומדים
במסגרת מדור זה מובאת מידי חודש בס"ד שאלה אקטואלית לעיון הלומדים ,אשר
ישלחו את תשובותיהם כל אחד לפי מה שהעלה ,ואת התשובות המובחרות נפרסם
בע"ה ובלנ"ד בגליונות הבאים.
התשובה שתכתב בצורה הטובה ביותר ,ובעריכה מסודרת ,תזכה את בעליה למנוי חצי
שנתי ) 6גליונות( לקובץ בית יוסף] .מנויים קיימים יקבלו זיכוי להמשך המנוי לעת שיגמר[.

כמו כן ,ניתן לשלוח למערכת שאלות לעיון הלומדים ,אשר אם יהיו ראויים ,נפרסמם בע"ה ובלנ"ד במדור
זה בגליונות הבאים.

 שאלה ח -בישול בחול המועד לצורך שבת שלאחריו

מבואר בש"ע

)סי'

תקלג( ,שאסור לעשות בחול המועד מלאכות שאינם לצורך
המועד.

שאלתינו היא ,כאשר חל שמיני עצרת ביום חמישי )כגון השנה( ,ואין זמן מספיק
ביום שישי לבד להכין צרכי שבת )קניות בישול וכו'( ,האם יהיה מותר
להתחיל את ההכנות בחול המועד ,כיון שהוא צורך מצוה?
תשובות ]וכן שאלות[ למדור זה ,ניתן לשלוח למערכת ]עד לתאריך כה תשרי תשע"ז[:

כתובת :הרב בלוי  14ק .קרקע ,ירושלים ]נא לציין "עבור ארגון להבין ולהשכיל"[
או בפקס) 02-9929972 :לאחר השליחה נא לוודא טלפונית שהגיע( .דוא"לoffice@moreshet-maran.com :

תשובות הלומדים לשאלה זיט:
נוסח השאלה:
כלה הנמצאת בבית הכנסת אם פוטרת מתחנון
הנה בענין כלה אם פוטרת מתחנון ,ידוע שכתב בזה בשו"ת שבט הלוי) ,ח"ה סימן יב( ,ועוד ,וכן בגליון
פנינים להגר"מ חיים )גליון עה( ע"ש מה שציין בזה ,וכן בקובץ המאור )סיון תמוז תשע"ז ,עמוד עז( ציין בזה
יט סדר התשובות לפי זמן קבלתן במערכת.

צג
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הגר"מ גבאי שליט"א ,הרבה מראה מקומות ,ע"ש .וע"ע בספר הנפלא על תחנון שחיבר הג"ר
אפרים פישל שטיין שליט"א שנקרא עבודת אפרים )ח"ב פרק כא( מה שכתב בזה .וע"ע בשו"ת אבני
דרך להגר"א פרינץ שליט"א )ח"ג סימן נד(.
והנה יש להוסיף ולחקור בס"ד האם אשת חבר שהיא כלה ,או אשת אדמו"ר ,או אשת רב שהיא
כלה ,האם פוטרת מתחנון לכו"ע ,שיתכן באופן שהיא חשובה מאד ,אולי כן פוטרת את הציבור
מתחנון .ודו"ק בזה היטב.
בברכת כהנים באהבה
כעתירת גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

תשובה א:
לכבוד מדור בית המדרש,
ברצוני להשיב לשאלה ז' בהקשר לכלה

והנה ראיתי בשו"ת ישכיל עבדי שהזכיר
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ בשאלתו
)ח"ז ע' רצ בהשמטות ס"ג( שכתב שהכלה לא
פוטרת ,וז"ל ,גם בעיקר השאלה אם
נמצאת כלה שם? מי הכניס הכלה לבית
הכנסת ,הנשים יש להן עזרת נשים משל
עצמן ,ואינם מצטרפים עם האנשים כלל וכו'.
יוצא מדבריו שכל מה שכלה לא פוטרת ,הוא
משום שנמצאת ברשות אחרת ,ולא
מצטרפת עם העזרת גברים ,לכן אינה פוטרת,
אבל באופן שהכלה תימצא עמהם ,אה"נ
שפוטרת .וכן ראיתי שפסק מרן הראש"ל
שליט"א בילקוט יוסף ח"ב )עמוד תיד ,סימן
קלא ה"א בהערה( .והביא שם את דברי הגאון
שבט הלוי ,שכתב שהכלה לא פוטרת אותם
אם נמצאת בעזרת נשים .ובח"ח הביא שאם
הצבור התאספו לכבודה של הכלה ,הדין
שפוטרת אותם ,להבדיל כמו בדין אבלה.

חשובה לענין תחנון ,ואם היא אשת
חבר וכדו'.
הנה הש"ע )סימן קלא ס"ד( כתב" ,נהגו שלא
ליפול לא בבית האבל ולא בבית החתן
ולא בה"כ ביום המילה ולא כשיש שם חתן
וכו' .וכתב המשנ"ב )ס"ק כג( ,ולא כשיש שם
חתן ,ומשום שמצוה לשמח עמו השמחה
נמשכת לכל הנילווין אליו .עכ"ל.
והנה ממשמעות לשון המשנ"ב נראה
שהטעם שהחתן פוטר את הציבור
מלומר תחון משום שמצוה לשמוח ,א"כ
נראה שכל זה בחתן ששייך שהציבור ישמחו
עמו ,משא"כ כלה וכ"ש אשת חבר וכדו',
שלא שייך ולא מסתבר שהצבור ישמחו עמה,
והיא עצמה גם כן לא חייבת בנפילת
אפיים.
צד
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והנה לפי דברי המשנ"ב לעיל ,נראה לומר
שגם אם התאספו עבורה ,ג"כ לא
פוטרת אותם ,כיון שלא יכולים לשמוח עמה,
משא"כ בבני משפחתה נראה שיכולה לפטור
אותם.
והנראה שבאמת אין חילוק לפי דברי
המשנ"ב והרב ישכיל עבדי ,בין
כלה סתם לכלה אשת חבר וכדו'.
ולכאורה יוצא לפי דברי הישכיל עבדי הנ"ל,
שאם החתן נמצא בעזרת נשים
לבדו ,ומתפלל עם הצבור ,שכיון שהוא
ברשות אחרת אינו מצטרף עמהם לפטור
אותם מלומר תחנון ,אע"פ שנחשב שמתפלל
במניין.
וראיתי בשם הג"ר יצחק זילברשטיין
שליט"א ,גבי אשה שהביאה את
בנה הרך הנולד לבית הכנסת ,עד שעת הברית

יוסף

כדי שישמע דברי קדושה וכדו' ,ואביו של
הבן לא נמצא שם מחמת אונס שהוא ,שהדין
שנחשב התינוק כחתן בפנ"ע ,ופוטר את
הצבור מלומר תחנון.
דברים אלו צריכים ביאור ,ואין כאן המקום
להאריך.

נ.ב.
כאן המקום לברך את הקובץ הנפלא "בית
יוסף" שלא יראה שום מחסור ,ויזכה
לצאת מידי חודש בחודשו .אכיה"ר.
כמו כן אברך את הרב אליהו אוזן בברכת מזל
טוב לרגל הולדת בנו יעקב ני"ו .יה"ר
שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
אמן כן יהי רצון.
בברכה,
א .א .הכהן,
אופקים

תשובה ב:
לכבוד מדור "בית המדרש" הנפלא.
לפני שאכתוב תשובה ,אני רוצה להודות

האבל ולא בבית החתן ולא בבית הכנסת ביום
מילה ולא כשיש שם חתן .המשנ"ב )בס"ק כג(
כותב ,ולא כשיש שם חתן ,ומשום דמצוה
לשמוח עמו ,השמחה נמשכת לכל
הנילווים אליו.
בשו"ת שבט הלוי ח"ה )סיק יב( כתב ,שכלה
הנמצאת בבית הכנסת בעזרת נשים
אינה פוטרת את הקהל משום שאינה מצטרפת
אתם .אולם אם הקהל מגיע לבית הכלה
להתפלל שם לכבודה כתב )ח"ח סי' כד אות ב(

לכם על המפעל הגדול למען לימוד
תורת מרן זיע"א .יהי רצון שזכות הלומדים
יעמוד לכם ולזכותכם אמן.
הנני להשיב בזה תשובה לשאלה ז ,האם
כלה הנמצאת בביה"כ פוטרת את
המתפללים מתחנון.
תשובה :הש"ע )סי' קלא סעי' ד( כתב וז"ל ,נהגו
שלא לפיול על פניהם לא בבית
צה
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שהיא נעשית עיקר ופטורים מנפילת אפיים.
ובסוף סימן יב כתב ,דאם הכלה בעזרת נשים
אין סיבה שלא לומר נפילת אפיים .וכן כתב
בשו"ת ישכיל עבדי )ח"ז עמ' רצ( אחר שהעזרת
נשים היא רשות אחרת ואין הנשים מצטרפות
עם האנשים לכן אין הכלה פוטרת את הקהל
מלומד וידוי ונפילת אפים.
ואפשר לדמות דין זה לבית האבל שכאשר
יש שם רק נשים אבלות שאין
אומרים שם תחנון ,מפני שבאים להתפלל
שם מפני כבודה של האשה האבלה.
אולם כל זה שאין אומרים תחנון זה רק
בבית האבל או להבדיל בית הכלה
מפני שבעצם המקום גורם לפטור מלומר
וידוי ונפילת אפים .אבל בית כנסת
שמתפללים כהרגלם ואין שם חתן במנין
שלהם כי אם כלה שנמצאת בעזרת נשים אין
בזה סיבה לפטור מנפילת אפים .ולענין
החקירה האם באשה חשובה כאשת חבר,
אשת אדמו"ר כלה האם היא פוטרת מנפילת
אפים ,ונראה שלפי מה שמבואר לעיל אין כל

יוסף

חילוק בין אשה רגילה לבין אשת חבר משום
שבעצם האשה לא מצטרף עם הקהל לענין
לפטור מנפילת אפים .אע"פ שבעצם המקום
של העזרה כן נחשב כבית הכנסת כמבואר
במשנ"ב )סי' קלא ס"ק כד( שאם המתפללים
נמצאים בעזרה כיון שנגררים אחרי בית
הכנסת ,אם כן כשם שבבית הכנסת אין
אומרים וידוי ונפילת אפים גם הם אין אומרים
וידוי ונפילת אפים.
יוצא לסיכום התשובה :שכלה הנמצאת
בעזרת נשים אינה פוטרת את הקהל
מלומר תחנון ואפי' היא אשה חשובה משום
שאין הנשים מצטרפות עם האנשים לתפילה.
שהרי בעצם מקום העזרת נשים כן מצטרף
לבית כנסת ורק הנשים עצמן לא מצטרפות
שהרי בגברים כן המקום מצטרף עמהם
לביהכ"נ בתפלה.
בברכת יגדיל תורה ויאדיר
אסף צרפתי נ"י מאשדוד
ישיבת "רינת התורה" הגדולה ,ירושלים

תשובה ג:
לכבוד קובץ בית יוסף
ראיתי בקובץ אלול תשע"ז חקירת ידידי

בעיקר הענין בכלה הנמצאת בעזרת נשים אם
פוטרת מתחנון .ודו"ק לפי זה בנידון אשת
חבר .וזה החלי בס"ד.
א .בש"ע )או"ח סי' קלא ס"ד( ,נהגו שלא ליפול
על פניהם לא בבית האבל ולא בבית החתן,
ולא בבית הכנסת ביום מילה ,ולא כשיש שם
חתן .וכתב המשנ"ב )שם ס"ק כג( ,משום שמצוה

הרה"ג רבי גמליאל הכהן רבינוביץ
שליט"א מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף
החדש" על המועדים ,בענין אשת חבר אם
פוטרת מתחנון .ע"ש .והנה כתבתי פעם
תשובה להרה"ג רבי מרדכי חיים שליט"א,
צו
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לשמוח עמו השמחה נמשכת לכל הנלווים
אליו .ולכאו' עפ"ז ג"כ לענין כלה הנמצאת
בעזר"נ שמצוה לשמוח עמה ,וכמבו' בש"ע
)אה"ע סי' סה ס"א( ,מצוה לשמח חתן וכלה ,הרי
שיש מצוה לשמוח עם הכלה ,ולרקוד בפניה,
א"כ שפיר י"ל כיון שמצוה לשמוח עמה
השמחה ,נמשכת לכל הנלוים ,וכשמחת חתן
שפוטרת מתחנון .אולם י"ל דשאני חתן
שנמצא בביהכנ"ס עם הציבור ובאותו מקום,
מש"ה נמשך השמחה לכל הנלוים אליו ,וכלה
הנמצאת בעזר"נ ולא בביהכנ"ס עם הציבור
מנ"ל דהשמחה נמשכת לציבור לפוטרם
מתחנון.
ולכאו' יש להוכיח בזה דהנה בחי' חתם
סופר )כתובות ז ע"ב( ,כתב דאשה הוי
פנים חדשות לברך שבע ברכות ,ועמש"כ
בבית מתתיהו ח"ב )סי' יג אות ב( אם אשה הוי
פנ"ח ,ולכאו' ל"ה שהאשה יושבת יחד עם
הגברים ,אלא יושבת במקום הנשים בחדר
אחר דא"ז כל כבודה בת מלך פנימה לישב
ביחד עם האנשים .וכמ"ש החת"ס גופיה )שבת
כא ע"ב( בטעם שאין אשה מדלקת נ"ח בחוץ
משום כל כבודה בת מלך פנימה .ע"ש .וא"כ
איך האשה תהא פנ"ח בשבע ברכות ,הא אי"ז
כל כבודה בת מלך פנימה .וכך כתבנו
להקשות בבית מתתיהו ח"ב הנ"ל .ובקובץ
אוצרות הסופר )כז עמ' קא( כתבו לתרץ הקושיא
בסתירת החת"ס ,דסגי אשה לפנ"ח בכך
שהיא פנ"ח לכלה ומשמחת אותה ,דדי בזה
שבאה להשתתף בשמחה לשמח הכלה ואינה

יוסף

צריכה לשמח החתן ,וממילא אי"ז חיסרון
בכל כבודה בת מלך פנימה ,דכי אין דרכן של
נשים לבוא לשמח את הכלה באולם הנשים.
ואולם צע"ג בזה דמנ"ל שמהני פנ"ח לחתן,
כה"ג שאשה השתתפה רק באולם הנשים
ושמחה עם הכלה ,הרי לא נוסף בזה שום
שמחה לחתן עצמו שלא ראה פנ"ח ,ועיקר
פנ"ח זהו משום תוספת השמחה שע"י הפנ"ח
נוסף שמחה ומה"ט שבת הוי פנ"ח ,וכמו
שהארכנו בב"מ שם ,וע"כ יהא מוכח
מהחת"ס דס"ל בנ"ח דמה"ט אין אשה
מדלקת נ"ח דכל כבודה בת מלך פנימה,
ואפ"ה ס"ל דאשה הוי פנ"ח לשבע ברכות,
וודאי ל"ה שהאשה יושבת עם הגברים דאי"ז
כל כבודה בת מלך ,אלא יושבת בחדר אחר,
וע"כ דמהני פנ"ח ,כיון דאיכא תוספת שמחה
באשה אף שיושבת בחדר אחר ,ומוכח דאף
שהאשה יושבת במק"א נמשך השמחה
למקום החתן ,ומש"ה מברכין שבע ברכות
והוי פנ"ח אף במק"א .וא"כ ה"ה י"ל אף
באשה היושבת בעזר"נ ,כיון שמצוה לשמח
כלה ,נמשך השמחה לכל הנלוים ופוטרת
מתחנון.
אולם מו"ר הגה"ח בתשו' משנת יוסף חי"ד
ס' במכתבו אלי כתב לתרץ הך סתירת
החת"ס ,די"ל לענין פנ"ח סגי בזה שאשה
חשובה מפארת המעמד בבואה ,ומרבים
מאכל בשבילה ,והיא מרבה כבוד ושמחה
למשפחה ובפרט לכלה ,וכמ"ש החלקת
מחוקק והבית שמואל )אה"ע ס' סב ס"ח(,
צז
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שמרבים בשבילם שמוסיפים שמחה וראויים
שירבו בשבילם ,א"כ אין החתן צריך לראותה
כי אינה צריכה להיראות בין הגברים ,אלא די
בזה שיודע שמשתתפת בשמחה ,וסגי
שהאשה חשובה נשארת בעזר"נ ,ובהכי יכול
לברך שבע ברכות שיודע שהכלה שמחה עם
אשה חשובה .ע"ש .ומובא גם בקונ' אהל
יעקב שבע ברכות )עמ' קלג( .ע"ש .ואולם
בעיקר הדבר אם לפנ"ח זהו שירבו במאכל
בשבילו ,הארכנו בבי"מ ח"ב )סי' יג אות י( .ומה
ששבת הוי פנ"ח ,מוכח דא"צ שירבו בשביל
הפנ"ח ,דאין מרבים לשבת ,דמרבה זהו שהוא
יאכל או בשביל שמחת נישואין ,וע"כ דשבת
הוי פנ"ח ,דנוסף שמחה ע"י שבת ,וא"כ איך
נוסף שמחה באשה היושבת במק"א ,וע"כ
דהשמחה נמשכת למקום החתן ולהכי מברכין
שבע ברכות באשה היושבת עם הכלה ,וה"ה
מוכח דאשה בעזר"נ שנמשך השמחה גם
לביהכנ"ס ופוטרת מתחנון.

יוסף

בס' הליכות חיים ח"א )עמ' נב( ,דיתכן שפוטרת
הציבור .אולם שאלתי להגר"ח קנייבסקי
בכלה הנמצאת בעזר"נ אם פוטרת מתחנון,
והשיב את הנשים יתכן שפוטרת ,וכן השיב
הגרח"ק בס' שיח התורה ח"ב )עמ' רד( .ע"ש.
וכן כ' בס' מאיר עוז ח"ה )עמ' מא( שהנשים
בעזר"נ ודאי שפטורות .ע"ש .ובקונ' ידון
משה ח"ד )עמ' קסא( כתב שפוטרת ,אולם בס'
ישמח לב ח"א )תשו' הפוסקים שאלה צד( ,השיב
הגרח"ק שאין האשה בעזר"נ פוטרת הציבור.
ע"ש .ובשו"ת הלכתא מאורייתא ח"ג )עמ' שכט(
כ' שיתכן שאת הנשים פוטרת .ובשו"ת שבט
הלוי ח"ה )סי' יב( פשיט"ל שאין כלה פוטרת
מתחנון .ע"ש .וכן בשו"ת אבני דרך ח"ג )סי'
נה אות ד( הביא בשם בעל הרבבות אפרים זצ"ל
שאין כלה פוטרת מתחנון .אולם צ"ע
שבקובץ גליונות מריח ניחוח )תשע"ג .בהר
בחוקתי עמ'  (20הביא בעל שו"ת יאר ההלכה
שא"ל הגר"א גרינבלאט זצ"ל שכלה פוטרת
מתחנון .ע"ש .אך בס' ישמח לב ח"ד )עמ' שלא(
כתב בשם הגר"א גרינבלאט זצ"ל שאין
פוטרת .ע"ש .וכ"פ בס' נופת צופים מבעל
עטרת פז )חו"ק ס"ח ס' טז( .ע"ש .וכ"כ לי הג"ר
שמאי גרוס בעל שבט הקהתי .ובס' התפילה
והלכותיה להגר"א זכאי )פכ"ד סעי' מג( כ' ,שאין
כלה פוטרת מתחנון .ע"ש .ובס' מאיר עוז
ח"ה )עמ' מ( ,ובשו"ת דברות אליהו ח"ט )סי'
טו( .ע"ש .ובס' וישמע משה ח"ב עמ' ס בשם
הגריש"א זצ"ל דרק חתן פוטר מתחנון ,ולא
כלה אף באולם .ע"ש.

והנה המשנ"ב )סי' קלא ס"ק כד( כתב ,והמתפללין
בעזרה ,כיון שנגררים אחר ביהכנ"ס
כשאין שם ארון ותיבה ,וכמו שבביהכנ"ס אין
אומרים תחנון גם הם אין אומרים ,הרי דמי
שנמצא בעזר"נ נגרר אחר הציבור לפוטרו
מתחנון כשאין שם ארון ותיבה .ולכאו' עפ"ז
ה"ה בחתן הנמצא בעזר"נ כשאין שם ארון
ותיבה פוטר הציבור מתחנון ,וממילא ה"ה
י"ל בכלה הנמצאת בעזר"נ תהא פוטרת
הציבור מתחנון .וכן השיב הגר"ח קנייבסקי
צח
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ב .וראיתי בשו"ת ישכיל עבדי ח"ז
ס"ג( ,היכא שהחתן לא נמצא בבית הכנסת,
ורק הכלה נמצאת אם פטורים מתחנון.
והשיב ,המנהג הוא רק אם החתן מתפלל עם
אותו ציבור אין אומרים תחינה ,אבל אם כבר
התפלל והלך לביתו ,או אפי' עודנו שם
בביהכנ"ס ,אין שום מנהג שלא לומר תחנון,
ורק כשהתחיל להתפלל עמהם ,אלא לפני
שגמרו התפילה הלך לביתו ,אבל אם לא
הצטרף עמהם בתחילת התפילה מהיכ"ת
שלא לומר תחנון .וה"ה בכלה שאינה נחשבת
כמתפלל עם הציבור אינה פוטרת הציבור
מתחנון .ע"ש .והנה מאי דפשיט"ל להישכיל
עבדי דחתן הנמצא בביהכנ"ס ואינו מתפלל
אומרים תחנון בשלחן העוזר )סי' יב סוף סק"ח(
כתב שפוטר מתחנון ,וכ"פ בס' הליכות שלמה
)תפילה פי"א ס"ז( .ואולם באשל אברהם
מבוטשאטש )ס' קלא שם( מבואר ,דאם אין
מתפלל אין פוטר ,וכ"כ בס' מקור חיים שם,
ובדעת תורה )סי' קלא ס"ד שם( .אולם שאלתי
להגר"ח קנייבסקי בחתן הנמצא בביהכנ"ס
ולומד אם פוטר מתחנון ,והשיב כן .ומובא
בקובץ מוריה שבט תשע"ז )עמ' רכ( וכן בקובץ
המאור )סיון תמוז תשע"ז עמ'  .(18וכן השיב
הגרח"ק בקונ' ידון משה ח"ב )עמ' קנח( ובס'
ויכתוב מרדכי )עמ' שסט( .וע' בס' שערי ציון
ח"ב )עמ' רנה( ובס' ישמח לב )עמ' רצח( ,ובס'
משנת איש ח"א )עמ' כט( ,ועמ"ש בזה בשו"ת
)בהשמטות
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חקי חיים ח"ד )סי' לו( ובשו"ת ויברך דוד ח"א
)סי' כד( ובשו"ת ויען דוד ח"ד )סי' יב( ובס'
ויברך דוד בית חתנים )פט"ו סי' יב( בשם בעל
האור לציון זצ"ל .ע"ש .ובשו"ת אבני ישפה
ח"א )ס"כ( .ובשו"ת משנת יוסף ח"ד )עמ' קלח
אות ה( ובשו"ת רבבות אפרים ח"ה )סי' פ( ובס'
שערי ציון ח"ב )עמ' תה( בשם הגרח"ק .ע"ש.
וא"כ מוכח דאין פטור מתחנון תליא בצירוף
לתפילה דאף אם אין משתתף במנין ורק נמצא
בביהכנ"ס י"ל שפוטר הציבור ,ובהכי יש
לדחות מ"ש בשו"ת דברי בניהו חכ"א )סי' יז(,
אם כלה פוטרת מתחנון וכתב ,כיון שאין היא
משלמת את המנין היא לא מעלה ולא מורידה
בנוכחותה בעזר"נ אין הציבור נגרר אחריה
ואין פוטרת מתחנון .ע"כ .ולפמש"נ אין פטור
מתחנון תליא במי שמשלים המנין וראוי
להצטרף ,דאף חתן שנמצא בביהכנ"ס ואינו
מתפלל י"ל שפוטר הציבורכ .וע"כ טעמא כיון
שמצוה לשמוח עמו השמחה נמשכת לכל
הנמצאים ,וכמ"ש המשנ"ב ולא תליא במי
שראוי להצטרף למנין .וא"כ אין מוכח שכלה
הנמצאת בעזר"נ אין פוטרת מתחנון .ועמ"ש
בזה בס' רץ כצבי ענייני נשים ח"א )ס"ה אות
יד( .ואולם בס' דבק טוב )פ"ט ס"י( כתב ,שאין
כלה פוטרת מתחנון רק במי שמתפלל עם
הציבור ,אולם בדבק טוב שם ,בחתן שנמצא
ואין מתפלל פוטר ,וע"כ דכלה בעזר"נ גרע
טפי ,וכן בשו"ת הלכתא מאורייתא ח"ג )עמ'

כ א.ה .ולכאורה שאני חתן ,שאף שהתפלל כבר ,בכ"ז יכול להשלים למניין עשרה .משא"כ אשה
שאינה מצטרפת.
צט
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שכח( דעת בעל המשנת יוסף ,דאין כלה פוטרת
מתחנון ,וכן דעת הגר"א נבנצאל.
והלום ראיתי בשו"ת בארו של אברהם ח"ב
)סי' יא אות ז( ,בנידון דידן בכלה
הנמצאת בעזרה אם פוטרת הציבור מתחנון.
וכתב ,דאף הסוברים דסגי בנוכחות החתן אף
שאינו מתפלל ומצטרף עמהם ,כ"ז אלא בחתן
דחזי לאיצטרופי ולהתערב עמהם ,אולם
בכלה שאינה מצטרפת לתפילה ואינה
מעורבת עם המתפללים דכל כבודה בת מלך
פנימה אינה פוטרת הציבור מתחנון .ע"ש.
וכעי"ז ראיתי תשו' הגאון הנסתר רבי ראובן
שלמה שלזינגר זצ"ל הו"ד בשו"ת הלכתא
מאורייתא ח"ג )עמ' שכח( עפמ"ש המשנ"ב
הנ"ל ,שחתן פוטר מתחנון דמצוה לשמוח
עמו ,ה"ז נמשך לכל הנלווים עמו ,זהו ל"ש
בכלה דכל כבודה בת מלך פנימה ואין אנשים
נגררים אחריה ,והוכיח שם מלשון הש"ע
הנ"ל דכתב חתן פוטר מתחנון ולא נזכר
שהכלה פוטרת מתחנון ,ומובא גם בגליון
פנינים עה .ע"ש .והנה משום שהוזכר רק חתן
אין מוכח כלל ,די"ל דזהו שאין מצוי כלה
המגיעה לביהכנ"ס ,ומש"ה הזכיר הש"ע דבר
המצוי בחתן ,אולם מ"ש דל"ש בכלה משום
דכל כבודה בת מלך פנימה ,זהו נסתר
מהחת"ס הנ"ל שאשה הוי פנ"ח לשבע
ברכות ,וטעם פנ"ח שע"י הפנ"ח נתרבה
שמחה ,הרי אף שס"ל לחת"ס טעם דכל
כבודה בת מלך פנימה ומה"ט אין אשה
מדלקת נ"ח ,ס"ל דשמחת הכלה משום האשה
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של פנ"ח ,ה"ז נמשך גם להאנשים ועי"ז
מברכין שבע ברכות ,וה"ה שפיר י"ל בכלה
הנמצאת בעזר"נ דמצוה להרבות שמחה עמה
ה"ז נמשך גם להאנשים.
והנה התפארת יעקב )במשניות ברכות פ"ב(
הסתפק אם אומרים תחנון בבית הכלה,
וכן הסתפק בספרו טהרת השלחן )סי' קלא(.
ע"ש .ובשלחן שלמה )סי' קלא( כתב ,שבית
הכלה כבית החתן ואין אומרים תחנון .ע"ש.
וכתב בשו"ת שבט הלוי ח"ח )סי' כד( דשאני
היכא שהולכים לבית הכלה היא נעשית
עיקרית לפטור מנפ"א ,דע"פ רוב באים
להתפלל שם לכבודה ,ומשא"כ בביהכנ"ס
שאין שם חתן ורק כלה בעזר"נ אין פוטרת.
ע"ש .וכ"כ לחלק בשו"ת בארו של אברהם
ח"ב )סי' יא או"ז( ע"ש ,ובארוכה בס' עבודת
אפרים ח"ב )פכ"א( ,וכ"כ לחלק בס' זכר עשה
)עמ' שצז( .ע"ש.
ג .ובס' אוצר ישעך )כתובות סי' כג( כתב הגאון
המובהק רבי יעקב חיים סופר שליט"א לתלות
ד"ז אם הכלה פוטרת הציבור מתחנון,
להמבואר בפוסקים בטעם שחתן פוטר
מתחנון ,דחתן דומה למלך וימי חופתו כתורת
יו"ט ,ולהכי המשתתפים בשמחתו ג"כ
פטורים מתחנון ,א"כ י"ל שדווקא חתן דומה
למלך ,ולא מצינו שאמרו כלה דומה למלכה.
והביא מש"ע )אה"ע סי' סד ס"א( ,הנושא בתולה
צריך לשמוח עמה שבעה ימים שלא יעשה
מלאכה וכו' ,ומבואר שרק על החתן קאי שלא
יעשה מלאכה ,והכלה שפיר יכולה לעשות
ק
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מלאכה .וכ"כ בשו"ת מהרש"ם ח"ג )סו"ס רו(,
שכלה מותרת בעשיית מלאכה .ע"ש .ובס'
מנחת פיתים להגר"מ אריק זצ"ל )אה"ע סי' סד(,
ובשו"ת ציון לנפש חיה )סי' עח( ,ובשו"ת שואל
ומשיב מהדורא חמישאה )סי' צא( .ע"ש .וא"כ
י"ל דגם הכלה מותרת בעשיית מלאכה ורק
חתן אסור שהוא דומה למלך ,ולא הכלה ,אין
הכלה פוטרת מתחנון .ע"ש .והנה מ"ש בטעם
פטור חתן מתחנון משום שחתן דומה למלך,
כן מבואר בשיורי כנסת הגדולה )סי' קלא ס"ק
טו( .ע"ש .ובתרומת הדשן ח"ב )סי' פ( ,בטעמא
שפוטר חתן שמועד דיליה הוא .יעו"ש.
ובשו"ת הרידב"ז ח"א )סי' קעט( ,ובשו"ת האלף
לך שלמה )סי' ס( ,ובלבוש )סי' קלא שם ס"ד(
ובערוה"ש )שם סי' טו( .ובט"ז שם )סק"י( .ובס'
ביום חתונתו להרה"ג רבי אפרים פישל שטיין
)עמ' ט( .ואמנם בס' מנחת אהרן להגר"י פראדו
זצ"ל )כלל יז ס"ט( כתב בטעם שחתן פוטר
מתחנון שדומה למלך ,ולהכי הציבור נגררים
אחריו .ע"ש .מ"מ המשנ"ב כתב עיקר טעמא
דמשום שמצוה לשמח החתן ,השמחה
נמשכת לכל הנלווים ,א"כ ה"ה י"ל בכלה
שמצוה לשמחה וכנ"ל המצוה נמשכת לכל
הציבור ,אולם אף אם נימא טעם שחתן פוטר
מתחנון ,משום דחתן דומה למלך ,כמבואר
בפרקי דר"א )פט"ז( .ע"ש .ראיתי תשו' כת"י
מרן הגר"ח קנייבסקי שנשאל בזה איך ס"ל
דכלה פוטרת מתחנון ,הא רק חתן דומה
למלך ,ולא הכלה ,והשיב בזה"ל ,אם החתן
מלך הכלה מלכה .עכ"ל .הרי שאין הכרח

יוסף

דאין הכלה כמלכה .ועמ"ש בזה יד"נ בס'
בואי כלה )סי' יד אות ג( נפק"מ אם בעי לעמוד
בפני הכלה אם הוי כמלכה .ע"ש .וכן נפק"מ
י"ל במ"ש הרמ"א )אה"ע סי' סד ס"א( ,דחתן אסור
לצאת יחידי .ומבואר בפרקי דר"א הנ"ל,
דטעמא שחתן דומה למלך ,אם ג"כ הכלה
אסורה לצאת יחידי ,ואם נימא שכלה מותרת
בעשיית מלאכה ,שאין היא כמלכה ה"ה יהא
מותר לה לצאת יחידי ,ואולם בס' ים של
שלמה )כתובות פ"א סי' יב( כתב ,דנוהגין שגם
הכלה לא עושה מלאכה .ע"ש .ובס' שערי
נישואין )ש"ד פ"כ או"ט( .ובקונ' אהל יעקב שבע
ברכות )עמ' ע( ,וא"כ ה"ה עפ"ז י"ל דגם לכלה
אין לצאת יחידי ,וכ"כ בערוך השלחן )אה"ע סי'
ס"ד ס"ג( ,וביפה ללב שם.
ושו"ר לידידי בס' זכר עשה )עמ' שצז(,
דהביא מגדול בדורינו שליט"א,
שתלה אם כלה פוטרת הציבור מתחנון,
דתליא אם מותר לכלה עשיית מלאכה וכנ"ל,
וכתב דאין הכרח לתלות דין תחנון במלאכה
כיון דענין אמירת תחנון נובע ממצות
השמחה ,ומצינו כמה ימים שאין אומרים בהם
תחנון ,ומותרת בהם מלאכה לכו"ע ,וכיון
שיש מצוה לשמח כלה כמבו' בברכות )ו ע"ב(
ובכתובות )טז ע"ב( ובסוכה )כה ע"ב( ,שלא
יאמרו תחנון במקום שכלה נמצאת ,ושכ"כ
בס' מאורי אור )עוד למועד ס' קלא( .יעו"ש .ואולם
ע"ש בס' אוצר ישעך מ"ש הגרי"ח סופר דאין
לסמוך על ס' מאורי אור שנעשה בסוף ימיו
קא
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צדוקי ,ואף אין לומר ספק תחנון לקולא.
ע"ש.
וראיתי בשו"ת הלכתא מאורייתא ח"ג )עמ'
שכח( שמובא תשו' בעל נופת צופים,
אם כלה פוטרת מתחנון ,והוכיח ממה דאיתא
במגילה )כא ע"א( שבר"ח קוראים ארבעה
עולים ,והטעם זהו מפני שאין הנשים עושות
מלאכה בר"ח ,ולהכי קורין ארבעה ולא
שלושה ,הרי שמתייחסים בתוך ביהכנ"ס
לנשים בעזר"נ ,וה"ה י"ל שלא יאמרו תחנון.
ע"ש .ומובא גם בגליון פנינים עה .ע"ש .וצ"ע
ההוכחה דמה שקורין ארבעה בר"ח זהו
שבמציאות בר"ח אין עושין מלאכה וליכא
ביטול מלאכה בהוספת ד' קרואין ,ומנ"ל
לענין תחנון ,דעיקר הפטור דחתן פוטר
מתחנון משום שמצוה לשמוח עמו ,השמחה
נמשכת לכל הנלוים עמו ,א"כ בכלה בעזר"נ
שנמצאת בחדר אחר מנ"ל שהשמחה נמשכת
לציבור ,וממה שבר"ח קוראין ארבעה ,זהו
משום שבפועל אין הנשים עושות מלאכה
בר"ח ,וממילא ליכא ביטול מלאכה בהוספת
ד' קרואין ,ומנ"ל ששמחת כלה בעזר"נ
נמשכת לציבור הנמצאים במקום אחר ,וצ"ע.
]ועי' ברמ"א )או"ח ס' קלה ס"א( שהתיר לעלות ד
קרואים כשיש חתן ,שהוי כיו"ט שלו.
והמשנ"ב )סק"ג( כתב ,דהאחרונים כתבו שאין

יוסף

נוהגים כן .וע' בזה בט"ז
קל"ה סק"ב( עפ"ז לענין תחנון .ע"ש[.
וילהס"ת להמבואר בש"ע )או"ח סי' רצב
ס"ב( ,אומרים צדקתך ,ואם חל בו
ביום ,שאילו היה חול לא היו אומרים במנחה
נפילת אפים אין אומרים צדקתך .ע"ש .וראה
בשו"ת דברי חפץ ח"א )סי' כה( .ע"ש .ובשו"ת
דברי דוד ח"ב )סי' יט( .א"כ מהו כשכלה
נמצאת בשבת בעזר"נ בביהכנ"ס אם יאמרו
צדקתך ,ולסוברים שכלה הנמצאת בעזר"נ
ה"ז פוטר מתחנון ה"ה שלא יאמרו צדקתך
בשבת במנחה .וראיתי בס' ארוכת בת עמי
ח"ז )עמ'  ,(265שמסיק כיו"ב לענין אמירת אב
הרחמים קודם מוסף ,דאין אומרים אב
הרחמים ביום שאם היה חול אין בו נפ"א,
דאם הכלה בעזר"נ אין אומרים אב הרחמים.
ע"ש .וע' מ"ש בזה בשו"ת אבני דרך חי"ב.
ע"ש.
וכמו"כ יש לדון להסוברים שכלה פוטרת
מתחנון ,מהו באמא הנמצא בבית
כנסת כשיש לה ברית לבנה אם פוטרת
מתחנון ,כמו אבי הבן כמבו' בש"ע )סי'
קלא(.
)או"ח ס' קלא סק"י ,ובסי'

בברכה,

מתתיהו גבאי
מח"ס "בית מתתיהו"

תשובה ד:
לכבוד המערכת שלום וברכה ויישר כח על

בעניין השאלה מידידי הגאון המפורסם ר'
גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

זיכוי הרבים
קב
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מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש"
האם בתחנון אשה חשובה פוטרת )והביא נידון

יוסף

אשה-כלה מתחנון יפטור גם בזה ,ולמאן דלא
פטר ע"י כלה תחנון לא יפטור גם באשה
חשובה או אשת חבר מתחנון דלא מצינו
נפק"מ בפוסקים ,וכנ"ל.
בכבוד רב ובברכה להצלחה בהפצת תורת
מרן זיע"א
מאיר סנדר
מו"צ פעיה"ק ירושלים תובב"א
מח"ס דברי מאיר ועוד

בשם השבט הלוי ועוד ,בענין כלה אי פוטרת כחתן לענין

תחנון(.
והנה דין אשה חשובה מצינו בש"ע ובנו"כ
לגבי הסיבה בליל הסדר וכן לענין קימה
לאשת חבר או אשה ת"ח שפלפלו בזה הרבה
הפוסקים ,אך לגבי תחנון לא מצאנו בזה שום
נפק"מ בש"ע ונו"כ ,ולכן נראה דלמאן דפטר

הזוכה במנוי חצי שנתי לקובץ בית יוסף לשאלה ז ,הוא:
הרה"ג הרב מתתיהו גבאי שליט"א

לידיעת הלומדים והמעיינים היקרים
המשיבים למדור "בית המדרש"
בכל חודש הזוכה במנוי חצי שנתי לקובץ נבחר ע"י ועדה מיוחדת שהוקמה לשם כך,
אשר מטרתה לבדוק את כל התשובות הנשלחות )עד לתאריך כה בחודש( ,ולהכריע איזו
תשובה נכתבה בצורה הטובה ביותר ,ואשר תזכה את בעליה במנוי.
חברי הועדה הם:
הרה"ג הרב

הרה"ג הרב

שלמה שרגא

יוסף חי סימן טוב

ראש כולל "ברוך שאמר"

שליט"א,
מחה"ס כרם יוסף

שליט"א,

קג

הרה"ג הרב

שלמה דנינו
שליט"א,
רב מושב "יערה" שבצפון

בית
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יוסף

מכתבים ותגובות

בעניין השימוש במשחק ה"ספינר" בשבת
א"כ כשמסתכלים על הספינר בתור משחק,
נראה דלא גרע משאר צעצועים שמותר
לקטנים לשק בו בשבת.
ואם נביט עליו בתור דבר שמסייע לקשב
וריכוז הנה דיברתי עם א' הפסיכולוגים
המומחים התחום הקשב והריכוז ואמר לי
שאין בכך ולא כלום ,אלא זו שמועה בעלמא
בשביל אמצעי מסחר ותו לא .וע"פ הדברים
הנ"ל נראה לענ"ד דאין להתיר לגדולים
להשתמש בו בשבת.
וראיתי להוסיף את אשר ראיתי דברים
שאמר המשיגח ר' דן סגל שליט"א
בענין זה" .לאחרונה ראיתי שהתחיל
להתפשט דבר חדש כזה שמסובבים על היד
)ספינר( ילדים ,וגם כאלה שכבר אינם ילדים
מדרגה חדשה של גדלות ,וזה ממש היפך
גדלות לא שמים לב איך שזה חודר ,שהרי
דבר זה היפך הכל ,וזה ממש ביטוי של
בטלה שאין כדוגמתו" .ע"כ.
בברכת התורה ,מרדכי בן יהוידע,
סנהדריה ,ירושלים

לכבוד מערכת הארגון הנפלא "להבין
ולהשכיל ,בהנהלת ידידנו ומכובדנו
הרב אליהו דניאל אוזן שליט"א,
בדבר השאלה בעניין משחק ה"ספינר"
בשבת .יש ב' צדדים כיצד להסתכל
עליו ,אם בתור צעצוע ככל הצעצועים ,אם
בתור צעצוע המסייע לקשב וריכוז.
וכדלהלן.
באם נאמר דהוי כמשחק ככל המשחקים
המצויים היום ,הנה כתב מרן זיע"א
בחזו"ע שבת ח"ג )עמ' קא( שמותר להרשות
לבניו הקטנים שלא הגיעו למצוות לשחק
בשבת באבני פלא-לגו ,שמחברים אותם זו
בזו ועושים צורת מגדל וכיו"ב וחוזרים
ומפרקים אותם בשבת .ובהגהות בדף קג
כתב ,וכן יש להקל לתת לילדיו צעצועים
המיוחדים לקטנים לשחק בם ואין בהם משום
מוקצה ,ובלבד שלא יהיו צעצועים המוציאים
ניצוצות אש .וכ"פ בשש"כ )עמ' קפב( שמותר
לתת לתינוק קטן הצעצועים ואפי' מאלה
שמשמיעים קול כשמנענע בהם.

קד
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דובב שפתי ישנים
תשובות ומאמרים מרבותינו הקדמונים זלה"ה

· סימן

נ¶

הגאון החסיד הרב יוסף בן אדהאן זלה"ה
מצאצאי מגורשי ספרד  -נפטר לערך בשנת ה'תרנ"ו

)לפני  170שנה(

ערוך בידי :אליהו דניאל אוזן  -עורך קובץ בית יוסף ויו"ר ארגון להבין ולהשכיל
תולדות רבינו זלה"ה בקיצור נמרץ )וראה באורך בקובץ בית יוסף גליון יז  -תשרי תשע"ו ,סימן
פט .וגליון כט  -אלול תשע"ו ,סי' קכז(.

נולד בעיר טיטוואן שבמרוקו ,בשנת בשנת תקי"ב ) (1752לאביו רבי אברהם ע"ה שנפטר
בסיוון תקצ"ז ) .(1837וחי בזמנו של הדיין המפורסם הפוסק הדגול רבינו יצחק בן ווליד זלה"ה,
מחבר "ויאמר יצחק" על ארבעה חלקי השלחן ערוך .וכן באותו זמן היה )במרוקו צרפתי( הרב הגדול
בפשט וקבלה רבי יעקב אבוחצירא ע"ה בטיטואן ,והשמיע שיעורים רבים.
מסורת יש ביד משפחתו כי הם צאצאים לדוד המלך ע"ה ,וקבעו זאת בנוטריקוןכא של שם
המשפחה :אני דוד המלך אשר נמשח.
עוד משחר נעוריו ניכר הרב זלה"ה בצימאונו הגדול לדבר ה' ,תוך שהוא מתמיד על לימודו,
וקונה בו ידיעות לרוב בין בנגלה ובין בנסתר ,עד שחכמי הדור כינו אותו בשם "רבי יוסף סיני"כב.
הרב זלה"ה השתדל לפרוש כמה שיותר מענייני העולם הזה ,והיה עושה סיגופים ותעניות ,והיה
מרבה בתפילות וייחודים.
הגיע לארץ הקודש בשנת ה'תר"ה ) (1845לאחר מאמצים רבים ,יחד עם בני ביתו .כאשר הגיעו
לאר"י התיישבו בעיר יפו .לאחר מכן שמו את פניהם אל עיר הקודש והמקדש ירושלים ת"ו,
וכנראה מחמת דוחק הפרנסה חזרו שוב אל יפו .אחר כך עברו אל העיר צפת ,שם נפטר רבינו,
בערך בשנת תר"ו.

כא המושג 'נוטריקון' פירושו ,מילה שממנה מוציאים כמה תיבות ,ו'ראשי תיבות' פירושו ,כמה
תיבות שמהם מוציאים מילה אחת.
כב ראה בגמ' ברכות )דף סד (.ובהוריות )יד (.דפרש"י דסיני הוא מי שהוא בקיא ומשנתו סדורה
כנתינתה מסיני.
קה
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צח ,א[ ,וזאת תהיה התענוג והשמחה האמתית
כי לשמו ולזכרו תאות נפש.
עוד ירצה ,שתחת היותנו סובלים כמה צרות
לשמו יתברך כמו שנאמר ]שם מד ,כג[ "כי
עליך הורגנו כל היום" ,ומוסרים עצמם על
קדושת ה' במסים וארנוניות על דבוקותינו בו
יתברך ותורתו ומצותיו" .אז תתענג על ה'"
בשביל מה שהייתם מוסרים עצמיכם עליו אז
תתענג על זה ברוב שלום וטובה.
גם ירצה שתהיו כבן המתחטא על אביו
ועושה לו רצונו .כמו שאמרו במסכת
תענית ]יט [.בענין חוני המעגל .ע"ש .גם כמ"ש
בזוהר ]שמות פרשת יתרו דף פח [:על ה' ממש
דההיא שעתא אתגליא עתיקא קדישא וכו',
ושמא תאמר יוליכנו לקצוי ארץ רחוק רחוק
מקום שלא יוכלו האומות לראות ,תלמוד
לומר "והרכבתיך על במותי ארץ" מקום גלוי
ומפורסם לכל ארץ ישראל גבוהה מכל

יוסף

הארצות ]קידושין סט [.שם תהיו במעלה גדולה.
גם ירמוז שתהיה מעלתכם גבוהה כל כך עד
שתרכבו על במתי ארץ שהם המלכים
מלכים יראו וקמו וכו' ]ישעיה מט ,ז[ .ושמא
תאמר כל החוזק יהיה במקומם אבל חוץ לא
יהיה לכם יכולת ,תלמוד לומר "והאכלתיך
נחלת יעקב אביך" נחלה בלי מיצרים ]שבת
קיח .[:כל העולם כולו כדאי הוא וכל זה כי ה'
דיבר ודיבורו הטוב אחור לא ישוב ,כמו
שאמרו זכרונם לברכה ]שבת נה ,[.דמעולם לא
יצאה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר אפילו על
תנאי ,וזה אומרו כי פי ה' דבר ולא ינחם.
עוד אפשר לומר ,דידוע דפה הוא מלכיות
שכינה מדברת והוי"ה תפאר"ת והיינו
זווג תו"מ ותיבר דב"ר לשון זווג כמו ראוה
מדברת כמ"ש בכתובות ]יג .[.ואז שמחה
גדולה בכל העולמות .והדברים עתיקים .וה'
הטוב יכפר בעד .ויב"א טוב.

חדש ממערכת קובץ בית יוסף:
המארז הדיגיטלי!!

מארז דיגיטלי ע-נ-ק הכולל בתוכו את כל גליונות קובץ בית יוסף של
השנים א–ג ,שלשים ושבע גליונות .הכוללים מגוון רחב של תוכן מרתק
ומיוחד ,כתבי יד ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה ומרבותינו הקדמונים,
פסקי הלכה אקטואלים ממרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א ,משא
ומתן הלכתי ותולדות חכמי ישראל.
עם אפשרות חיפוש לפי מילה בכל הגליונות!

מבצע מיוחד לרגל השנה הרביעית
להוצאת הקובץ ₪ 120 :מתנה!!
קכב
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ארהיבי
הגה"צ
הדורות -
חכמי
סעדיה אדהאן
רבייוסף בן
הג"ר
ישנים |
דובב שפתי

יוסףף
יוס

חכמי הדורות
תולדות חייהם וקורות העיתים של גדולי רבותינו זלה"ה
שליט"א
בעריכת :הרב משה צרפתי ל
יו"ר ארגון "עטרת ישועה"  -איחוד יהודי טיטואן

· סימן

נא ¶

מורנו הגה"צ רבי סעדיה ארהיבי זיע"א
ראש הכולל והמוסדות 'יגדיל תורה' אשדוד ,וחבר לשכת הרבנות

שושלת משפחת 'ארהיבי'
באיזור הרי הריף שבצפון מרוקו הספרדית התגוררה משפחת "ארהיבי" המעטירה .ראש
המשפחה היה כה"ר רבי אברהם ארהיבי זצ"ל שנשא לאישה את "אימה של מלכות" מרת
פריחה ע"ה.
בנם הגדול היה הרה"ג המלוב"ן רבי יעקב דרהיבי זצ"ל ,שכיהן כמרא דאתרא באזור "ריף"
שבצפון מרוקו הספרדית ,ושימש בכל תפקידי הקהילה :שליח ציבור ,שוחט ובודק )שו"ב(,
מלמד תשב"ר ועוד ,ורבים נושעו מנפלאותיו) .בתו מרת אלגריה ע"ה ילדה את מרדכי ,ימין ואברהם(.
בנו השני הלא הוא ]אביו של רבינו סעדיה זיע"א[ כהה"ר רבי אליהו ארהיבי זצ"ל )נלב"ע ג בתמוז תשי"ז

ומנו"כ בעוב"י טיטוואן יע"א( .שנשא אישה ונולדו לו מרת רחל שנישאה למר אברהם ווחניש ז"ל )וילדה

את דוד ,יצחק ועוד( והבן דוד )נלב"ע בבחרותו(.

לאחר מכן נשא אישה שניה שילדה לו את מאיר
זש"ק(.

)נלב"ע בעוב"י טיטוואן וקבור שם ,לא השאיר אחריו

לאחר מכן נשא לאישה את הצדקת מרת חיה אביגיל ע"ה )נלב"ע יט אלול תשס"ג( .בת כהה"ר
יוסף ן' זקן זצ"ל ומרת אסתר ע"ה ,שילדה לו את מרת אלגריה תחי' )שנישאה לסי' אברהם ישראל ע"ה
וזכתה להקים בית נאמן בישראל ולגדל דור של אהבת תורה ומידות טובות(.
ולאחר מכן בעיירת הנמל 'פוארטו קאפס' שבמרוקו הספרדית ,נולד בן במזל טוב לרבי
אליהו ארהיבי ורעיתו מרת חיה אביגיל.
קכג
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בזמן ההילולא היה שרוי בהארה ובשמחה מיוחדת שאין כמותה ,ותלמידיו השתדלו לזכות
בברכותיו ...מטהו של בעל ההילולא היה מובא למקום ,כאשר תור ארוך משתרך כדי לאחוז
במט ה הישועות ולבקש בקשות לטובת הכלל והפרט ,ורבים נושעו בזכותו של הצדיק .מלבד
ההילולה הכללית ,היה עורך סעודה גדולה לאברכים ,והיה שר עמם את הפיוט "אני אשיר
בשירה" שנכתב לכבוד רבה של טיטוואן.

פטירתו של צדיק
והנה ראה זה הפלא ופלא ,דמשמיא קא זכו ליה ,שלא רק בחייהם לא נפרדו אלא גם
במותם .היה זה דבר מופת שהדהים כל שומע .הסתלקותו של רבינו ארעה בדיוק ביום ט באדר,
הוא יום ההילולא של רבי יצחק בן וואליד ,וההילולא שנערכת עד היום עולה לשניהם כאחד,
שכן 'נפשו היתה קשורה בנפשו'.
יש להוסיף ,שחוליו נמשך בצורה מתמיהה לדעת הרופאים ,ואין הסבר אחר מלבד שנפשו
איוותה להסתלק ביום פטירת רבינו יצחק בן וואליד זיע"א.
רבינו סעדיה השאיר אחריו ברכה ספרים "מדאני אסא" ג"ח -שו"ת ,דיני שביעית ,קונטרס
הטהרה ,ועוד כתבי יד רבים במכמני התורה חלקם יצאו לאור בספר הזכרון לרבינו זיע"א.
זכותו תהא מגן וצינה בעדינו ובעד כל ישראל .אכי"ר.

חדש ממערכת קובץ בית יוסף:
המארז הדיגיטלי!!

מארז דיגיטלי ע-נ-ק הכולל בתוכו את כל גליונות קובץ בית יוסף של
השנים א–ג ,שלשים ושבע גליונות .הכוללים מגוון רחב של תוכן מרתק
ומיוחד ,כתבי יד ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה ומרבותינו הקדמונים,
פסקי הלכה אקטואלים ממרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א ,משא
ומתן הלכתי ותולדות חכמי ישראל.
עם אפשרות חיפוש לפי מילה בכל הגליונות!

מבצע מיוחד לרגל השנה הרביעית
להוצאת הקובץ ₪ 120 :מתנה!!
קכח

